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Az Orszdggyiildsrdl szdl6 2012. dvi XXXW. tdrvdny 29/A. S @ bekezddse ds a 90 S (1)-(2)
bekezddse tis az

I. melldklete alapjdn

Vogyon-, jdvedelem- ds gazdasdgi tirdekeltsdgi nyilatkozat

o nemzetisdgi saiszdld rdszeire

A nyilatkozatot ad6 szemelye

1.

A szosz6l6 neve,

2.

A

tisztsege

t{-r

SslJa /oLLS

sz6szol6val kozos hfntartdsban 616 hinas- vagy elett6rst6rs neve:

/tss
3.

CU;/A

7i",,lcs

A sz6sz6l6val kozos hintartttsban el6 gyermek

neve

2

A) r6sz
VAGYONI NYILATKOZAT
I.
Ingatlanok*

l.

a)

A teleptil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):
Vv6i-{d-

b)
c)

Miivel6si

6ga

d)

),t

(vagy a mtivel6s al6l kivett teriilet elnevez6se):
$'r,{L
L

lilJL,t t..M..t

4

d)

)ogo

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

Az 6ptilet fo rendeltet6s szerinti jellege (lak6hia tidiil6, gazdasdgi 6ptilet stb.),
az fipilet alaptertilete :
t't
4Ye
uil-i-dn tl -*';kJ\a- ..?.9. onL 4."vd-tl.
.J ".tf-eUrL

2

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, t6rsash itz, szovetkezeti hftz, mieml6k, mtihely,
tizlet, mriterem, rendel6, garhzs, binyatelek stb.):
I

0 A nyilatkoz6

f)

jog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszonfllvezo,

berlo stb.):

.l^**'-

g) Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m6rteke
h) A szerzds jogcime, ideje (a jogviszony kezdete):
4

'

t/ t,
49

5o L)il-,nticqt-

e90-4 93.'l

Aringatlan-nyilv6ntart6si adatokkal megegyezoenkell kitolteni!

,:riw
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a)
b)
c)

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

ka**

44oo

Az ingatlan tertiletnagysdga:
Miiveldsi

6ga (vagy a muvel6s al6l

bQ,nr>L

*

kivett tertilet elnevez6se):

l^.U;*l'l-

d)

a-dar-r'-t

Az dptilet fo rendeltet6s szerinti jellege (lak6hi4 tidtil6, gazdasigi dptilet stb.),
az dptilet alapteriilete:

! e ^L -r^)nl-t

e)

L,/t

.t.

x"",

I o ,*

q--.P

.....1......

Az ingatlan jogi jellege (ssa)AdlhAz, t6rsash6z, szovetkezeti haz, mtieml6k, mtihely,
tizlet, mtiterem, rendel6 , gardzs, b6nyatelek stb.):

ktL

L/

0 A nyilatkoz6 jog6ll6sa

(tulajdonos, 6l1and6, illetve tart6s haszn6l6, haszonfilvezl,

b6rl6 stb.):

g) Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni hdnyad m6rt6ke:
h) A szerzds jogcime, ideje (a jogviszony kezdete):

Lle "io
vveltlz'q
"".J

)s8g
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a)

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

b)
c)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

d)

Az 6ptilet fo rendeltet6s szerinti
az epilet al aptertil ete :

e)

Lz

Mtivel6si

6ga

(vagy a mtivel6s alol ki

ingatlan jogi jelleg e

tizlet, mtiterem, ren

0 A nyila

et elnevezese)

lege (lak6hin, tidtil6, gazdasiryi 6piilet stb.),

hirz, tirsashdz, szovetkezetr h6z, mriemlek, mtihely,

o, garins, b6nyatelek stb.):

jog6ll6sa (tulajdonos, 6llando, illetve tart6s haszn6lo, haszondlvezo,

berlo stb

s)
h)

tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m6rteke
szerzlsjogcime, i deje (a jogviszony kezdete)

4

4.

a)

A telepiil6s neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):

b)
c)

Az ingatlan tertiletnagysSga:

d)

Az 6ptilet fo rendeltet6s szerinti

Muvel6si 6ga(vagy a mrivel6s al6l kivett

j

et elnevez6se):

(lakohi4 ridtil6,

gazdasigS epiilet stb.),

az 6piilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (
tizlet, muterem,

0 A nyilatkoz6

h6z,

t

ars ash

az,

s

garazs, b6nyatelek stb.)

zci v

etk ezeti

hiz, mieml 6k, mtih el y,

:

g6ll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s hasznil6, haszondlvezil,

b6rlo stb.)

g) Kozos
h)A

don esetln a tulajdoni hanyad m6rt6ke

jogcime, ideje (a jogviszony kezdete):

5.

a)

A teleptilds neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten

b)
c)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

d)

Az epiilet fo rendeltet6s szerinti jell

Mrivelesi

6ga

(vagy a mrivel6s al6l kivett

is):

elnevezdse)

(lakohiz, ridtil6, gazdasdgi epiilet stb.),

az eptilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (

htz, t6rsash6z, szovetkezeti hiz, mteml6k, mtihely,

tizlet, muterem, rendel6

binyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6 j

l6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvezo,

berlo stb.)

g) Kozos tul
eset6n a tulajdoni h6nyad m6rt6ke:
jogcime, ideje (a jogviszony kezdete):
h)A

5
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a)

A teleptil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten

b)
c)

Az ingatlan teriiletnagys6ga

d)

Az 6ptilet fo rendeltet6s szerinti jelle
az 5pilet al aptenil ete :

e)

Az ingatlan jogi jellege (

hiz,

izlet, mtiterem, rendel6

banyatelek stb.):

Miivel6si 6ga (vagy

0 A nyilatkoz6

a mriveles al6l

is):

kivett tertil

)

akohhz,

t

6rs ash

62,

iidtil6,

szo

gazdasdgi dptilet stb.),

vetk ezeti hitz, mti em I 6k, mtihel y,

6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszonllvezo,

b6rlo stb.)

g)

Kozos

h)A

don esetln a tulajdoni h6nyad m6rt6ke: ...........

jogcime, ideje (a jogviszony kezdete):
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a)

A teleptil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet

b)
c)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

d)

Az 6ptilet fo rendeltet6s szerinti jellege
az fipilet alaptertil ete :

e)

Az rngatlan jogi jellege (cs

hdz, t6rsash6z, szovetkezeti hftz, mieml6k, muhely,

tizlet, muterem, rendel6,

b6nyatelek stb.):

Muvel6si

6ga

(vagy a miivel6s al6l kivett tertilet

0 A nyilatkozo j

)

iidril6, gazdasigi dptilet stb.),

(tulajdonos, 6lland6, illetve tartos haszn6lo, haszonElvezo,,

b6rlo stb.)

g) Kozos
h)A

don eset6n a tulajdoni h6nyad m6rteke

jogcime, ideje (a jogviszony kezdete):

6

II.
Nagy 6rt6kii ing6srlgok

l.

G6pjnrmiivek:

a)

szemdlygdpkocsi

a szerzds ideje, jogcime:

)upil-^ €u*t
tnoi.

tipus

tu;;,^L

tL'o" C.. L
a szerzds ideje, jogcime

L

tipus

%,lt
tipus

a szerzds ideje, jogcime:

b)

teherg6pj6rmri, aut6busz:

tipus

a szerzds ideje, jogcime:

tipus

a szerzes ideje, jogcime

tipus

a szerzls ideje, jogcime

c)

motorker6kp6r:

tipus

a szerz1s ideje, jogcime:

tipus

a szerzls ideje, jogcime:

tfpus

a szerzes ideje, jogcime

7

2.

Yizi vagy l6gi j{rmii:

a)

jellege:
tipusa:

a szerzls ideje, jogcime: .....

b)

jellege
tipusa:

a szerzls ideje, jogcime:

3.
a)

V6dett miialkot{s, v6dett ryiijtemdny:
egyedi alkot6sok:
megnevez6s

db

megnevez6s

db

megnevez6s

db

megnevez6s

db

megnevez6s

db

megnevez6s

db

a szerzls ideje, jogcime:

a szerzls ideje, jogcime:

a szerzls ideje, jo

e:

b) gffitem6ny:
a szerzls ideje, jogcime:

a szerzds ideje, jogcime:

a szerzds ideje, jo

4.

Egy6b, darabonk6nt vagy k6szletert*,Sfgffitemenyenkdnt) a mindenkori sz6sz6l6i
alapdij hathavi osszegdt meghalad6 6rt6kti ingos6g:

a)

megnevez6s

a szerzds ideje, jogcime:

b)

megnevez6s

a szerzds ideje, jogcime:

c)

megnevez6s

a szerz€.s ideje, jogcime:

d)

megnevez6s

a szerzls ideje,

e)

jogcime:

a

5.

Ert6kpapirban elhelyezett megtakaritfs vagy egyeb
reszjegy, kincst6rjegy, vagyonj egy, nagy 6rt6ku biztositds

megnevez6s;

,lU*n^&i*,A+i.r

tr-(

n6v6rt6k, biztosit6si osszeg:

megnevezfls;
n6v6rt6k, biztosit6si osszeg

megnevez6s:

n6vdrt6k, biztosit6si osszeg:

megnev ezds:

n6vdrt6k, biztosit6si

megnev ezds:

n6v6rt6k,

t6si osszeg

(r6szv6ny, kotv6ny,
)

A'0,^

(

qrw,

..4J.

X

t oitt

9

6.

Ft

Takarekbetetben elhelyezett megtakarit6s

k

b db;t
7.

A mindenkori szosz6loi alapdij hathavi osszegdt meghalad6 k6szp6nz:

r

8. Az <isszess6g6ben a mindenkori
p

enzintezeti szitml ako v etel 6 s v a gy

a)

Ft

m

Ft

sz6sz6l6i alapdij hathavi <isszeg6t meghalad6

6s, szerzo dds

6n fenn6llo p6nzkovetel6s:

p6nzint6zeti szftmlakciveteles:

forintban:
dev izdb an ( fori nt 6rt 6k en)

b)

m6s szerzodes alapj6n fenn6llo p

6s osszege:

Ft

9.

M6s, jelent6sebb 6rteku vagyont6rgyak, ha azok e gytittes 6rtdke a mindenkori
sz6szol6i

megnevez6s:
megnevez6s:
megnevez6s:

megnevezfls:
megnevezds.'
megnev ezfls:
megnevezds:
megnev ez€s:

al

apdij hath avi

<i s

szeg6t m eghal adj a :

-
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III.
Tartozf sok
Ebben a rovatban k6rjiik feltiintetni a ktiztartoz{s cimt{n, valamint a pfinzint6zettel
vagy magfnszem6lyekkel szemben esetlegesen fenn:l116 tartoz{sait

1.

Koztartoz6s (ad6,vdm, illet6k, tb-j6rul6k stb.)
.Ft

2.

P6nzint6zettel szembeni 1artozis (hitel, kolcson stb
Ft

3.

Mag6nszem6lyekkel szembeni tartoz6s
Ft

IV.
trgy6b ktizlend6k

- ll
B) r6,sz*
.IO VBO E L

EMNYI LATK OZ AT

(a szosz6l6 j avad almazilsfrn kiviil i adoko tel es j ovedelm ek)

l.

k;

Foglalkozisa

Ur"

Munkahelye:
S

b-*
llr

1,

dL* """""'(/"
S.r-I4" /tr-L

lgen

ztinetel teti - e fo gl al ko zitsitt:

nem
Fo gl alko

2. Az l.

zisib6l szirmaz6 havi ad6kotel es (brutto) j oved elme

pontban

irt foglalkozisin kiviili,

+

valamennyi olyan tev6kenys6ge, amelyb6l

adokoteles j ovedelme szhrmazik:

t

a) A tev6kenys6g megnevez6se

b) A kifizet6 szem6lye
(kiv6ve a jogszab6lyon alapulo titoktartesi kotelezetts6g al6 es6 tev6kenys6gek):

tr
c) A jovedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rendszeress6gti, eseti vagy id6szakos):

*

d) A jovedelem (brutt6) osszege:

' Csak a szoszolo tolti ki!

Ft

t

Ft

.

-t2
a) A tev6kenys6g megnevez6se:

b) A kiftzeto szem6lye
(kiv6ve a jogszab6lyon alapul6 titoktart6si kotelezettseg al6

tev6kenys6gek):

c) A jovedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rend

eseti vagy id6szakos):

d) A j<ivedelem (brutto) osszege

Ft

a) A tev6kenys6g megnevez6se

b) A kifizet6 szem6lye
(kiv6ve a jogszab6lyon

c) A jovedel

d)

apul6 titoktart6si kotelezettseg al6 es6 tev6kenys6gek):

rendszeress6ge (havi, egy6b rendszeress6gti, eseti v agy id6 szakos)

jovedelem (brutto) osszege

Ft

:

l3
C) r6sz
G AZD ASACI BRDEKELTSEGI NYILATKO ZAT

Gazdasdgi tdrsas:lgban fennrill6 tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:

I.

l.

Gazdasdgi t6rsas6g neve

2. Szek'helye:

3. Gazdasigi t6rsas6g form6ja

4. Az 6rdekelts6g form6ja (tulajdonos,

r6szv6nyes,

5. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkezesekori
6. A tulajdoni

6rdekelts6g jelenlegi arfnya

'1. Nyeres6gb6l val6 r6szesed6se

8. A

gazdas6gi tarsas6gban viselt ti

eset6n beltag/ktiltag stb.)

:

o/
/o

%
%

ge

II.
l.

Gazdas6gi t6rsas6g neve:

2. Szekhelye

3. Gazdas6gi t6rsas6g

4.

Az6rdekelts6g

5. A tula
6. A tula
7. N
8

A

a:

a (tulajdonos, r6szvdnyes, bt. eset6n beltag/ktiltag stb.):

ts6g keletkez6sekori ardnya:
drdekeltseg j elenlegi ar6nya

6gb6l val6 r6szesed6se
t6rsas6gban viselt tisztsdge

%
o/
/o
o/
/o
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III.
l.

Gazdas6gi t6rsas6g neve

2. Sz6khelye:

3. Gazdasigi t6rsas6g form6ja

4. Az 6rdekelts6g form6ja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt.

eset6n bel

tag stb.):

5. A tulajdoni

6rdekelts6g keletkez6sekori arhnya

%

6. A tulajdoni

6rdekelts6g jelenlegr arirnya

o/

7. Nyeres6gb6l val6 r6szesed6se:

/o

%

8. A gazdasdgS, tarsas6gban viselt tiszts6ge:

1. Gazdas6gi t6rs asig neve:

2. Sz6khelye

3. Gazdasigi tarsasiig form6'j

4. Az 6rdekelts6g form6j

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

5. A tulajdoni

ts6g keletkez6sekori aranya:

6. A tulajdoni

ts6g

7. N
8.A

jelenlegi

ardnya;

val6 r6szesed6se:
tdrsas6gban viselt tiszts6ge

o/
,/o

.... %
o/
/o

- 15
V

l.

Gazdas6gi tSrsas6g neve

2. Szekhelye

3. Gazdas6gi t6rsas6g form6ja

4. Az erdekelts6g form6ja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. eset6n

tag stb.):

5. A tulajdoni

6rdekelts6g keletkez6sekori ar6nya

%

6. A tulajdoni

6rdekelts6g jelenlegi arinya..

o/
/o

7. Nyeres6gb6l val6
8.

A

%

r6szesed6se:

gazdasig1 t6rsas6gban viselt tiszts6ge:

VI.
L. Gazdas6gi t6rsas6g neve:

2. Sz6khelye

3. Gazdas6gi t6rsasig form6ja

4. Az 6rdekelts6g formija(

5. A tulajdoni
6. A tulajdoni

7, Nyeresdg
8.A

ts6g

donos, r6szv6nyes, bt. eset6n beltag/ktiltag stb.):

kel etkez6sekori ar 6ny a:

%

jelenlegi ar6nya:

%

val6 r6szesed6se
t6rsas6gban viselt tiszts6ge:

o/
/o
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D) r6sz-

KIMUTATAS
a sz6sz6l6 6ltal bettilttitt tiszts6ggel tisszefiigg6sben I6v6 juttat{sokr6l 6s ingyenes
haszn{latba adott dolgokr6l (a tov{bbiakban: juttatrls)

A juttat6s ideje

A juttat6s megnevez6se

A juttat6s 6rt6ke
l

J

t-otg il4"-

lJ't

*-5 roL

DLU

+
p

{f

f

+

+

]r
lr

'Csak asz6sz6lo tolti ki!

,1*

Art"*-yrtr

2-ot+

{

4

fi

+rr. U-r.*"i

Ur-

-44 ,tor-','o.t

br.

-h'r"r/fla- Ll

M

lz-"-*.,4

E-4 4a-Lfl,& qa^z.y-L ,tj.outr .'/kD
i;^eb u-r4)4,L *-?l4l
^tqn| dr{t
62
ttu-r;.r* .1r^i1,.*1 I /rv?*-e, . t v4<q
v

sr;hr;l,bL +<,4b^,)qf*
,l)r4,")yM7rt
rL,pfi.-e.-

ha;u-t

+"-

J/,.-r^e X

+r

b:^^tgy

+lh-<At

q[hl
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E) r6sz

*

KIMUTATAS
a sz6sz6l6

{ltal bettilttitt

tiszts6ggel tisszeftigg6sben kapott ajrind6kaird,l 6s az

nyilatkozatD) pontja al6 nem tartoz(t ingyenes juttat:isair6l
(a tovibbiakban: aj{nd6k)

Az

ajdnd6koz6s ideje

' Csak a szoszol6 tolti kil

Az ajind6k

megnevez6se

Az ajind6k

6rt6ke

e

-

lB

F) r6sz

KIMUTATAS
b:lrmilyen tev6kenys6ge, ing6 vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhez ffizficlo egy6b
jogosultsfga alapjin, tovribbri e nyilatkozat C) pontjrlban megieltilt gazdasigi
tf rsasf g(ok)nak juttatott 6llami, illetve eur6pai uni6s tfmogatrlsokr6l (a
tovf bbiakban : trimogat6s)
A t6mogat6s
jogosultja

Kelt

megszerz6s6nek

A t6mogat6s
megszerz6s6nek

jogcime, m6dja

id6pontja

A t6mogat6s

2-U

Uilil^uvL
''0"""'

A t6mogat6st

A t6mogat6s

nyujto

c6lja

-'-

CV

.Fr!w{.

h6

2q

A t6mogat6s

--,'6rt6ke

nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem kozos hfntartftsban 6lohizas-/elettarsam*

K

r5s t,*tJos

valamint a velem kozos hintartttsban 6lo gyermeke(i)m,

D-

nyi I atko zatifi/ nyil atkozatait

*.

'lLr,*i. /' U to' /.n
a sz6sz6lo alilirisa

*

Csak a sz6sz(rki tolti ki!

