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A nyilatkozatot ad6 i:
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az orszdggyiildsi k6pvisel6vel ktizds h6zart6sban 616 hdzas- vagy 6lettars
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c)

az orszaggyiil6si kdpvisel6vel kdzds hriztartrisban 616 gyermek

(a tov6bbiakban: gyermek)
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3.
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VAGYONI NYILATKOZAT
I

lngatlanok'

I

a)

A telepiil6s neve, ahol

..Snlsgl+.r paHr...

az ingatlan fekszik (Budapeslen kertilet is)

l.S- g-r-. -.p.m**li**................

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga

c)

Miivel6si irya (vagy

.

a mtivel6s

for.e ",3
al6l kivett teriilet elnevezdse): ...........

t-iit+euA Lsrr...t*$ lJ-fo

d)

Az 6piilet f6 rendeltel6s szerinti jellege 0ak6h6z, iidiil6, gazdas6gi epiilet stb.),
az €ptlel alapteriilete :

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hirz, tArsashitz, sztivetkezeti hriz, mtiemldk, miihely,
0zlet, mriterem, rendel6, garazs, b6nyatelek stb.):

f) A nyila&oz6 jog6lldsa

(tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s hasznril6, haszonelvezo,

birl6 stb.):
..3.*t--9,6.QePo.5

g)
h)

'

Kdzds tulajdon eset6n a tulajdoni hrinyad merteke: .9J.

A

szerz6s jogcime, ideje (a

jogviszony kezdete): .:Olii).-.#/e5...t:!.LL€'....f.1il4:.

Az ingatlan-nyilventanesi adatokkal megegyeztien kell kitOlleni!
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a)

A teleptilds neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is)
[J\ TA*s...........................

Ufl

q3+3

\^-L

b)

Az ingatlan teriiletnagysiiga

c)

Mfivel6si 6ga (vagy a miivel6s al6l kivetl tertilet elnevezdse):

e

,1

11...F.9-$

d)

Az epiilet f6 rendeltetds szerinti jellege 0ak6haz, tidiilo, gazdasrigi dptilet stb.),
az dpiilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csalidi hriz, tarsashdz, sz<jvetkezeti hriz, mrieml6k, miihely,
tizlet, miiterem, rendel6, garrizs, banyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jog6llAsa (tulajdonos, 6lland6,

illetve tart6s hasznil6, haszondlvezo,

bdrl6 stb.):

..J.*.t-$}De.r:s.s.
c)

Ktizds tulajdon eset6n a tulajdoni

h)

A

hrfu:ryad

szerz6s jogcime, ideje (a jogviszony

rnertet.,

..-.3-il

L

kezdete): Ci.0oldS...,&9{...f19.t1-F-t1-61!=...
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a)

A telepiilCs neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keriilet is):

5lstlour q cu-u
L

b)
c)

Az ingatlan teriiletnagys6ga: ..6

d)

Az dpiilet

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hriz, tirsashrlz, szdvetkezeti h6a mrieml6k, miihely,

Miivelesi

/4ga

(vagy a mfivel6s al6l kivett tertilet elnevez6sel:

\E!*l-Ei]...e

rendeltet6s szerinti jellege (lak6ha.z, fldiilo, gazdasdgi dpiilet stb.),
az dptilet alapteriilete:
f<i

tizlet, mffterem, rendel6, garezs, banyatelek stb.):

f) A

nyilatkoz6 jogrilkisa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvez6,
b6rl6 srb.) : . .-\+Lq3$.eP. .o.L

s)

Kdziis tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad m6rr6ke:

h)

A

szerzds jogcime, ideje (a

-5-

f rl

jogviszony kezdete): Og+p.Cf;..r.2pp-('. .k.u.g,H.ee.+...
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a)

A telepiil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keriilet is):

5aqq-oN.rTRta

b)

Az ingatlan teriiletnagysaga' ..3.-t..3-1...*...

c)

Miivel6si

Aga

tl-eoJilect

(vagy a mrlvel6s al6l kivett teriilet elnevez6se)

eL\i

d)

Az dptilet ftl rendeltet6s szerinti jellege (lak6h6z. iidtil6, gazdas6gi 6piiler stb.),
az 6piilet alapterUlete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hAz, tarsashaz, szdvetkezeti hriz, miieml6k, mrihely,
tizlet, mriterem, rendel6, garrizs, banyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jogrillisa (tulajdonos, dlland6, illetve tart6s haszn6l6, haszondlvez<i,
bdrl6 stb.): .:\*!-.S.t Q".9S:.

g)
h)

Kdziis tulajdon esetdn a tulajdoni hrinyad m6rtdk", .1.].{.................

a)

A telepiil6s neve, ahol

A

szerzes

jogcime, ideje

(a

jogviszony kezdete): .AgeLG

S.r.,,1....?

IJoLrg h

6eL

az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):

gt$rr-o}.{ €FAr{

b)
c)

Az ingatlan tertiletnagysdga: ..5 {.19
Miivelesi 6ga (vagy

a mrivel6s

LA1-

al6l kivett tertilet elnevezdse)

11eLii;q1 .Or.*

d)

Az dptilet fti rendeltetds szerinti jellege (lak6haz, [dtil6, gazdas6gi dpUler srb.),
az dptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlanjogi jellege (csakidi h6z, t6rsashdz, sz6vetkezeti h6z, mfernl6k, miihely,
iizlel, miiterem, rendel6, garazs, binyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jogill6sa (tulajdonos, dlland6,
b6rl6 stb.):

illetve tart6s hasznril6,

:*le.l.Qo-Ye1....

.

haszondlvez<i,

tlt

g)

Kdzris tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad mdrtdke

h)

nA szerzdsjogcime, ideje (ajogviszony kezdete): ilteCli5.r 4b

uEx6Ee-
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a)

A telepiilds neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keriilet is)

qAu-.a,AJ?Tllrl.

b)

Az ingatlan tertiletnagysriga

c)

Miivel€si iga (vagy

a

2$h 58Jo.-L

miivel6s al6l kivett tertilet elnevez€se): .....

.F.sP*.r,.Es..

d)

Az 6piilet f<i rendeltet6s szerinti jellege (lak6hriz, iidiil6, gazdasdgi dpiilet stb.),
az epiilet alapteriilete :

e)

Az ingatlanjogi jellege (csal6di hda trirsashaz, sz6vetkezeti h6a miieml6k' miihely,
iizlel, miiterem, rendelo, garilzs, biinyatelek stb.):

dlland6,
I A nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos,
oS
Mrt<i

g)
h)

illetve tart6s haszndl6,

haszon6lvez6,

stb. ) : TS.l-- F.lao-H
.

Ktiztis tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad mdrt6ke' .3..1[.................

A

szerz6s

jogcime, ideje

(a

jogviszony kezdete): C!6.

g#.J..8:1 {. Abu€HBEe_

7.

a)

A teleptilds neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keriilet is):

5E\ {4qa

\+

u3

b)

Az ingallan teriiletnagysriga: ..51

c)

Miiveldsi riga (vagy a mrivel6s al6l kivetl teriilet elnevezdse):

eus)
d)

Az eptilet fo rendeltetds szerinti jellege 0ak6hfu, iidtlti, gazdas6gi 6ptilet stb.)'
az dptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csalidi hri,a tarsashaz, szdvetkezeti h6z, miieml6k, mtihely,
flzlet, miiterem, rendel6, garazs, b6nyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6

jogdll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tartds haszn6l6, haszon6lvez6,

b6rl6 stb.): .:1*t-. $3Se!:'j. A>. ...

.

g)

K6z6s tulajdon eset6n a tulajdoni hrinyad m6(€ke

h)

A

szerz6s

jogcime, ideje

(a

4l

jogviszony kezdete): 'of+L.L9:r199..(:..PyPSSF.}::...

/u
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6.

a)

A telepiil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keriilet is):
(+.$N--o Nlr

r gLA

l$[

335..3

b)

Az ingatlan teriiletnagysdga:

c)

Miivel6si ilga (vagy a mtivel6s al6l kivett teriilet elnevez6se)

Y*ureo-rtF€n

ea.-'b,

d)

Az 6ptilet f<i rendeltet6s szerinti jellege (lak6h6z, iidiilti, gazdasrigi 6piilet stb.),
az 6ptilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hrlz, t6rsashiz, sztivetkezeti h6z, mfieml6k, mfihely,
iizlet, mfiterem, rendel<i, garazs, binyatelek stb.):

0 A nllatkoz6 jogrilkisa (tulajdonos, rllland6,
b6rl6 srb.):

g)
h)

illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvez5,

:i]{"e.:FP\?91.......

Kriztis tulajdon eseten a tulajdoni h6nyad m6rt6ke: ..5-\.[..+15-.......

A szerz6s jogcime, ideje

(a

jogviszony kezdetel, ofeL.fis.r../Pd,..!p..9.-s.lSeL...

7.

a)

A teleptil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keriilet is):

5tA9-ouY?$Ai{

b)
c)

Az ingatlan tertiletnagysega: ..fi .3.$5-..t+i
Miivel6si riga (vagy a miivel6s al6l kivett teriilet elnevez6se)

.rii...tr=g{*rg..r.t...F..LPi......d-s-...s.Pn:Yl=...............

d)

Az 6piilet fri rendeltet6s szerinti jellege (lak6hriLz, iidiil6, gazdasrigi 6piilet stb.),
az 6piilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogijellege (csal6di h6z, tirsashiz, sztjvetkezeti h6z, mtieml6k, mfihely,
tizlet, miiterem, rendel<i, garizs, benyatelek stb.):

fl A nyilatkoz6 jo96ll6sa
b6rl<j stb. ) : .T!!F9.1

Pc

(tulajdonos, rilland6, illetve tart6s hasznAl6, haszon6lvez6,
l:.l9.5.

g)

Ktiztis tulajdon eseten a tulajdoni h6nyad mdrt6ke: .Ll

h)

A szerz€s jogcime, ideje

(a

jogviszony kezaete), 0Pi9d.J...+H.€.,.P.*.V.?- T(3€*

5
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6.

a)

A telepiil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keriilet is):

.i*S*e..YLIst.x.

b)
c)

Az ingattan teriiletnagysiiga: ..1..8S.....*!-1.1...'^z-...........
Miivel6si

bga (vagy a mtivel6s

Y.nf_:r.egirrr=1...

al6l kivett teriilet elnevez6se)

eC*i...

d)

Az 6piilet f5 rendeltet6s szennti jellege (lak6hria, tidtil<i, gazdasrigi 6piilet stb.),
az 6piilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogijellege (csal6di h6z, tdrsash6z, sztivetkezeti hriz, miieml6k, miihely,
0zlet, miiterem, rendel6, gardzs, b6nyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jogrilkisa (tulajdonos, rilland6,
b6rki stb. ):

illetve tart6s hasznAl6, haszon6lvezti,

,:\r.HhLQgti.cJ..
,(

g)

Ktrztis tulajdon eset6n a tulajdoni hilnyad m6rt6ke:

h)

A

szerzds jogcime, ideje (a jogviszony

l

kezdete): ele+fe.S.,..1*.8-:lP9Fl13E.P-

7.

a)

A telepiil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keriilet is):
UY .T AL)/,

b)

Az ingatlan tertiletnagysega: .9.?S3...YL:

c)

Miivcl6si

6ga (vagy a

miivel6s al6l kivett tertilet elncvcz6se)

\Aiit-TEo i'.t-Er\

tF-

d)

Az 6piilel fti rendeltet6s szerintijellege (lak6hdz, tdtilti. gazdasrigi 6ptilet stb.).
az 6piilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csalidi hriz, tiirsash6z, sztivetkezeti hriz, miieml6k, miihely,
tizlet, mfiterem, rendel<i, gariizs, b6nyatelek stb.):

0 A nyilatkozo jogdlkisa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvezci,
b6rlci stb.):

.

:L$l"8Im.rjPJ.........

g)

K<izds tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m6rt€ke

h)

A szerz6s jogcime, ideje

(a

jogviszony kezdete):

4

cds

,e4t

tu0_

lr

5

lt-,

6.

a)

A telepiil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keriilet is):

-S.2$*:.Y11S.,--*...1..=.gf .str..ts**+*.-t-.......

b)

Az ingatlan tertiletnagysriga:

c)

Miivcl6si

6ga (vagy a mfivcl6s

.Sff J

L

al6l kivett terijlet elnevez6se)

LjIEo-iiLa'n

d)

Az 6piilet f<i rendeltet6s szcrinti jellege (lak6hrlz, iidiil6, gazdasrigi 6piilet stb.),
az 6piilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, t6rsashdz, szdvetkezeti h6z, mtieml6k, miihely,
iizlet, mtiterem, rendelti, gariizs, b6nyatelek stb.):

f) A nllatkoz6 jogrilkisa (tulajdonos, rilland6, illetve tart6s hasznel6, haszondlvezti,
b6rl6 stb.): .:r_.q,L.4.IP91J9}........

B)

Kdz<is tulajdon esetdn a tulajdoni hiinyad m6rt6ke:

h)

A szerz6s jogcime, ideje

(a

3lrq

jogviszony kezdete): ..c-$i:.f .GJ...1. /.1L{,..11i.Y.)

7.

a)

A telep0l6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keriilet is):

..*14*elf.F*+r'.................

b)
c)

Az ingatlan teriiletnagysriga:

..!I.l 2_

?-

Miivel6si iga (vagy a miivel6s al6l kivett teriilet elnevez6se)

u-iir-'rslrir-e-l Ldr
d)

Az 6piilet f6 rendeltet6s szerinti jellege (lak6h6z, iidiil6, gazdasrigi 6piilet stb.),
az 6ptilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, t6rsashiiz, szdvetkezeti h6z, mtieml6k, mfihely.

Izlet, miiterem, rendel<i, garazs, benyatelek stb.):

fl A nyilatkoz6 jogrilkisa
b6rl6 stb.): . :r.\+l':

(tulajdonos, rilland6, illetve tart6s haszndl6, haszon6lvezci,

F.}.QeH?.+......

g)

K<iz6s tulajdon eset6n a tulajdoni hdnyad m6rt6ke:

h)

A szerz6s jogcime, ideje

(a

3/er

jogviszony kezdete): e.l.*-G:.t./.1.2.1-,.1!.*.*-...........
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to
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a)

A telepiil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapcsten keriilct is):

:asu.-olr\ qALu I esr-sds,fe;r-poV-

b)

Az ingatlan

c)

Miivel6si

tori.i letn agys ega:

Aga (vagy a

Kiir-

ASSo

miivel6s al6l kiveft teriilct elnevez6se):

lr.r-e

o-a.i-

rr

d)

Az 6piilet f<i rcndeltet6s szerintijellege (lak6h6z, iidill<i, gazdasrigi 6piilet stb.),
az 6piilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hiz, t6rsash6z, szcivetkezeti hriz, mtieml6k, mtihely,
iizlet, miiterem, rendel6, gar:ias, b6nyatelek stb.):

fl A nyilatkoz6 jogrilLlsa (tulajdonos, rilland6,
b6rl6 stb.):

.:*l.FT 'bc|JoS

illetve tart6s hasznal6,

g)

Ktiz<is tulajdon eset6n a tulajdoni hdnyad m6rt6ke

h)

A szerz6s jogcime, ideje (ajogviszony kezdete):

I

haszon6lvez<i,

)32_a

Js, 133E.
Hn'l<^5
a$ae-,
'" "
t "

7.

a)

A telepiil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keriilet is):

SaqYoLxflhl+.

b)
c)

TELs;co;r-tJat_

Az ingatlan tcriiletnagys6ga:
Mtivel€si 6ga (vagy a miivcl6s al6l kivett tcriilct elnevcz6sc):

..\lFcJ€T1

o-ir

d)

Az 6piilet fri rendeltet6s szerintijellege (lak6hriz. iidiiki, gazdasrigi 6piilet stb.),
az 6piilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csaLidi hriz, tirsash6z, sztivetkezeti hriz, miieml6k, miihely,
iizlet, mtiterem, rendel<i, garrizs, b6nyatelek stb.):

fl A nyilatkoz6 jogrilkisa
b6rl<i

g)
h)

(tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszndl6, haszon6lvezti,

stb. ): .:I.*F.$5.D-...Pgl. ...

Ktiztis tulajdon eseten a tulajdoni hanyad m6rt6ke: /,5-.1 /.5.1o-

A szerz6s jogcime, ideje

(a

jogviszony

keza.t"l, Q[#*9.Si...t.19J8- H

lr

5

6.

a)

A telepiil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertlet is):

.*Sy,P pYTS

l.3er-sc'B*h.:=t=
t3

L

b)

Az ingatlan tcriilctnagysrlga:

c)

Miivel6si iga (vagy a miivel6s al6l kivett teriilet elnevez6se)

,EE F-(€E-u-!-e:

\}e.

r

d)

Az 6ptilet fci rcndeltet6s szerinti jellege (lak6hia, iidiil6, gazdasrigi 6ptilet stb.),
az 6piilet alaptcri.ilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hAz, tdrsashdz, sz6vetkezeti hriz, m0eml6k, miihely,
iizlet, m[iterem, rendeki, gar6zs, b6nyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jog6llisa

(tulajdonos, rilland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvezti,
b6rl6 stb..y : .TSF-F.} Itr-p. 3I. . . .

s)

Ktizds tulajdon eset6n a tulajdoni hrlnyad m6rt6ke

h)

A

szerz6s jogcime, ideje (a jogviszony

,

.i5..1..1.L-b-..

kezdete): .6-.0#E-+S1../.!.1!....1!.0:e!.............
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a)

A teleptil6s neve, ahol az ingatlan I'ekszik (Budapesten keriilet is):

b)

Az ingatlan teriilctnagysega:

c)

Mfivel6si riga (vagy a miivel6s al6l kivett teriilet elnevez6se)

d)

Az 6piilet f<i rendeltet6s szerinti jellege (lak6hriz, iidiil6, gazdasrigi 6piilet stb.),
az 6piilet alaptcrtilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal:idi h6z, tiirsashiz, sz6vetkezeti hriz. miieml6k, miihely.
iizlet, miiterem, rendel<i, ganlas, brinyatelek stb.):

0 A nyilalkoz6

jog6ll6sa (tulajdonos, rilland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvez<i,

b6rl6 stb.):

g)

Kdzds tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m6rr6ke: .............

h)

A szerz6s jogcime, ideje

(a

jogviszony kezdete)

6
I

I.

Nagy 6rt6kii in96sfgok

l. G6pjirmiivck:

a)

tipus

szemdlyg6pkocsi
a szerz€s ideje, jogcime

...... tipus

a szerzds ideje, jogcime

tipus
a szerz€s ideje, jogcime:.

b)

teherg6pjirmti, aut6busz

tipus

a szerzis ideje, jogcime:...

.......... lipus
a szerzds ideje, jogcime

..... tipus
a szsrz€s ideje, jogcime

c)

tipus

motorker6kpir:
a szerz6s ideje,

jogcime

tipus
a szerzds ideje,

jogcime

tipus
a szerz€s ideje, jogcime

7

2.

VLi vap' l6gi jr{rmii:

a)

jellege:
tipusa:
a szerzds ideje, jogcime

b)

jellege
tipusa:
a szerz{s ideje, jogcime

3.
a)

V6dett miialkot6s, v6dett gyiijtem6ny:
egyedi alkot6sok:
megnevezds

db

megnevezds

db

megnevezes

db

megnevezes

db

megnevez6s

db

megnevezes

... db

a szsrzds ideje, jogcime:

a szerz6s ideje,

jogcime:

a szerz€s ideje, jogcime:

b)

gytijtemdny:

a szrrz€s ideje, jogcime:

a szerz€s ideje, jogcime:

a szerz€s ideje, jogcime:

-8-

4.

Egydb, darabonkdnt vagy kdszletenk6nt (gyiijtemdnyenk6nt) az Orszaggyiil6sr6l sz6l6
2012. dvi XXXVI. t6rvdny 104. $ (l) bekezddse szerinti k6pvisel6i tisaeletdij hathavi
6sszeget meghalad6 6rt6kii ing6srig:

a)

megnevezes: ........

a szerzds ideje, jogcime:

b)

megnevezds:

a szsrzds ideje, jogcime:

c)

megnevez6s: ....

a szerz€s ideje, jogcime:

d)

megnevez6s:

a szerzds ideje, jogcime:

e)

megnevezds: ....

a szerzds ideje, jogcime:

5.

Ert6kpapirban elhelyezett megtakarit6s vagy egy6b befektet6s (rdszv6ny, k6tv6ny,
rcszjegy, kincstarjegy, vagyonjegy, nagy drtdkti biaosittis stb.):

megnevezes:

nev6rt6k, biztositiisi 6sszeg

megnevezds:

ndv6(6k, biztosf tiisi 6sszeg:

megnevezds:

ndv6rtdk, biZosit6si dsszeg

megnevezds:

...

n6v6rtdk, biaosit6si tisszeg:

megnevez6s:

n6v6a6k, biztosit6si Osszeg:

I

6.

'l'akardkber6rben

elhelyezett

megtakaririis: .8.LL.,.?.L-l;...fi..|..,

I.1

Irt

7.

Az OrszAggyfild.sr6l sz6l6 2012. 6vi XXXVI. trirv6ny 104. g (l) bekezd6se szerinti
k6pvi seloi tiszeletdij hathavi 6sszeg6t meghalad6 k6.szpdnz:
F1

8.

Az 6sszess€g5ben az Orszaggyiil6sr6l sz,6l,6 2012. dvi XXXVL tdrvdny 104. $ (l )
bekezd6se szerinti k6pvisel6i tisaeletdij hathavi 6sszegdt meghalad6
hitelint6zeli sz6mlakdvete16s vagy m6s, szerz6d6s alapjan lenndl16 p6nzk6vetel6s:

a)

hitelint6zeti szdmlak6vetel6s:

forintban

deviziban (forint6rtdken): .....

b)

m6s szerz6d6s alapjdn fennril16 p6nzkdvetel6s 6sszege:

Ft

9.

Mfu, jelent6sebb ertdkii vagyondrgyak, ha azok egytittes €rtdke az Orsziggyfildsr6l
sz6l6 2012. evi XXXVI. tdrv6ny 104. g (l) bekezd6se szerinti kdpvisel6i tiszteletdij
hathavi 6sszeg6t meghaladja:

megnevezds:
megnevez6s:
megnevezds:
megnevez6s:
megnevez6s:
megnevezds:
megnevezds:
megnevezds:

-10ilt.
'I'artoz{sok
Ebben a rovatban

ki'rjiik feltiintetni a kiiztartozds cim6n,

valamint a hitelinl6zcttcl vary magdnszem6ll'ekkel szcmben
esetlcgesen fennill6 tartoz6sait

l.

Kdztartoz6s (ad6, vdm, illetdk, tb-jriLruldk stb.)
FT

2.

I-litelint6zettel sz-embeni tartozAs (hilel, kdlcsdn stb.)
Ft

3.

[?. Ioo. ooc

Mag6nszem6lyekkel szembenitartoz6s

F1

IV
Egy6b kiizlend6k

SAtrBFSALtsTI

- 1l B)

r6sz'

J6VEDELET,ff,{YILATKOZAT
(az orsz6ggyrildsi kdpvisel6 javadalmaziis6n

1.

Foglalkozisa

kiviili

ad6kdteles jdvedelmek)

H\I\)(SLTEQ-

Munkahelye:.8.1\1.\:.1.:.-e..4-.ll++;.....It.....xs.B.ts.m
rgen

Sztinetelteti-e foglalkoz6s6t:

nenl

Foglalkozasdb6l szitrmaz6 havi ad6kdteles (brutt6) jdvedelme

2.

Az

l.

pontban

irt foglalkozis6n kiviili,

,l

\.w-r.:.... pt

valamennyi olyan tev6kenys6ge, amelyb6l

ad6kdteles j dvedelme szlrmazik:

a) A tevdkenyseg megnevezdse

rtrr-$r-r.tPl

LlaS\

b) A kifizet6 szemdlye
(kiveve a jogszab6lyon alapul6 titolurtrisi ktitelezetts6g al6

es<i

tDt

tevdkenysdgek):

\\oGU- S\CU \r-Fr

c) A jdvedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rendszeressdgii, eseti vagy id6szakos):

ESET \

d) A j6vedelem (brutt6)

'

dsszege

Csak az orsz6ggyiildsi kdpvisel6 tdlti

kil

tsI.

o.@q- I1

-t2a) A tevdkenysdg megnevezese

b) A kifizet<i szem6lye
(kiv6ve ajogszabdlyon alapul6 tiloklaflesi ktjtelezettsdg at6

es<i

tev6kenysdgek):

c) A j6vedelem rendszeressdge (havi, egy6b rendszeressdgfi, eseti vagy id6szakos):

d) A jcivedelem (brutt6) 6sszege

I:t

a) A tev6kenys6g megnevez6se

b) A kifizet6 szemelye
(kiv6ve ajogszab6lyon alapul6 titoktaflasi kdtelezettsdg al6

es<i

tevdkenys6gek):

c) A jdvedelem rendszeressdge (havi, egydb rendszeressdgfi, eseti vagy id6szakos)

d) A jd,vedelem (brutt6) 6sszege

F1
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C) r6sz

GAZDASAGI ERDEKELTSEGI NYILATKOZAT
(iazdas6gi tirsasfgban fcnn:ilki tiszls6ge vagy 6rdekcl(s6ge:

I

l.

Gazdasrigi t6rsasdg neve

2. Sz6khelye

3. Gazdasrigi tarsas6g form6ja

4. Az erdekeltsdg formrija (tulajdonos,

r6szvdnyes, bt. esetdn beltag/kiiltag stb.):

5. A tulajdoni drdekelts6g keletkez6sekori

6. A tulajdoni

ar6nya

%

6rdekeltsdg jelenlegi aninya:

7. Nyeresdgbol val6 r6szeseddse

8. A gazdas6gi

%

trirsas6gban viselt tisztsdge

II
1. Gazdasrigi tdrsas6g neve

2. Sz6khelye

3. Gazdasigi tSrsas6g formrija

4. Az drdekelts6g form6ja (tulajdonos,

r6szvdnyes, bt. eseten beltag/ktillag stb.)

5. A tulajdoni

drdekelts6g keletkez6sekori aninya

6. A tulajdoni

6rdekeltsdg jelenlegi ariinya:

7. Nyeresdgb6l va[6 r6szeseddse:......................... ................................

8. A gazdas6gi

tarsas6gban viselt tisasdge

%
yo

-14III.
l.

Gazdasrigi t6rsas6g neve

2. Sz6khelve: ...

3. Gazdasrigi tarsas6g form6ja: .......

4. Az 6rdekeltsdg formrlja (tulajdonos,

r6szv6nyes, bt. eset6n beltag/kiiltag stb.):

5. A tulajdoni

6rdekelts6g keletkezdsekori aranya

/o

6. A tulajdoni

6rdekelts6g jelenlegi ariinya

%

7. Nyeres6gb6l val6 rdszesed6se
8. A gazdas6gi tarsasdgban viselt tisas6ge: ......

IV.
l.

Gazdas6gi tdrsas6Lg neve:

2. Szdkhelye
3. Gazdas6gi tarsasdg formdja

4. Az drdekelts6g formrija (ulajdonos, r6szv6nyes, bt.

5. A tulajdoni

6rdekelts6g keletkez6sekori ariinya:

6. A tulajdoni

erdekelts6g jelenlegi ar6nya:

eset6n beltag/kiiltag stb.):

%

..........%

7. Nyeres6gb6l val6 r6szesed€se:.........................................................%
8. A gazdasdgi trirsasiigban viselt tiszts6ge:

-

15 -

V

l.

Gazdasdgi tersas6g neve

2. Sz6khelye: ......

3. Gazdas6gi trirsasiig formdja

4. Az drdekelts6g formriLja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt.

5. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkez6sekori
6. A tulajdoni

ar6nya

drdekelts6g jelenlegi arriLnya

7. Nyeresdgb6l val6 rdszeseddse:...

esetdn beltag/kiiltag stb.)

%
o/

,..........%

8. A gazdasrigi tarsasiigban viselt tisztsige: ...

VI
l.

Gazdasdgi tilrsasiig neve

2. Sz6khelyc
3. Gazdas:igi tfrsas6g formrija:

.

4. Az drdekelts6g formrlja (tulajdonos, r6szv6nyes, br.

eserdn beltag&tiltag stb.):

5. A tulajdoni

6rdekelts6g keletkez6sekori arinya: ....

Vo

6. A tulajdoni

6rdekeltsdg jelenlegi ariinya: ...........

o

7. Nyeresdgb6l val6 rdszesed6se
8. A gazdasrigi tii,rsas6gban viselt tisasdge: .......

%

-16D) r6sz'

KIMT]TATAS
az orsz{gryfil6si k6pvisel6nek az Orszitggyiil6st6l, sajrit

p{rtj{t6l vary

k6pvisel6csoportjdt6l, illctve a tiirv6nyhoz6i munk:it tdmogat6 alapitvrinyt6l
kapott, a k6pvisel6 munkrij:inak ell:it6s6hoz sziiks6ges vagr azzal szoros
iisszefiigg6sben l6v6 juttat{sokr6l 6s ingrenes haszndlatba adott dolgokr6l
(a tov6bbiakban: juttatds)

A juttates ideje

JorE.

uC\rrs

,otr{ . RCI\J.S

' Csak

A juttatris megnevez6se

\?\oue.

x

tdlti ki!

7-\o. ?rL

CkCS

1g 1-gco*rqCusYR

az orsz6ggyiilCsi kCpvisel6

A juttat6s 6rt6ke

Td

t-'rr

o{rgr4 95t-l\'?

tre.c$B'r*rqr.oT

-t]

-

E) r6sz'

KIMLJ'I'A'I'AS
az orszdggyiil6si kdpvisel6nek k6pvise16i mcgbizatfsdval iisszefiigg6sben kapott
ajdnd6kair6l 6s az e nyilatkozat D) pontja al6 nem tartoz6 ingtenes juttatisairtil
(a tovibbiakban: ajrind6k)

Az ajand6kozas ideje

' Csak

Az ajdnddk megnevezise

az orsz6ggy0ldsi kdpvise16

tdlti ki!

Az ajrinddk drtdke

- l8 F) r6sz

KIMUTATAS
b:irmilyen tev6kenys6ge, in96 vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhez fiiz6d6 egy6b
jogosults6ga alapjin, tovibb6 e nyilatkozat C) pontjriban megjeliilt gazdas6gi
tirsasrig(ok)nak juttatott 6llami, illetve eur6pai uni6s timogat:isokr6l (a
tovlbbiakban: trimogatis)
A temogatas
jogosultla

A t6mogat6s
megszerz6s6nek
iogcime, m6dia

11gh1 .16!{-D.S

A tAmogatest

A tamogates
megszerz6s6nek
id<ipontja

t(

te$1.

nyuj t6

6v

......o-!........

A tiimogat6s
c6lja

tro ....21-:..... nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem k6z<is hriztart6sban 6l<i h:lzas-16lettrirsam,

.0>q9$p a$T_e.srA
valamint a velem k<iztis h6ztartasban 6l<i gyermeke(i)m,

nyi latkozatrit/nyi latkozatait'.

k/
a kepvisel6 aliirAsa

'

Csak az orsz6ggytlesi k6pvisel6 t6lti

kil

A t6mogatas
6rt6kc

