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Az Orsz6ggyril6sr6l sz6l6 2012. dvi XXXVI. tonr6ny 1. sz. mell6klete alapian

Vagyon-, jdvedelem- ds gozdasdgi drdekeltsdgi nyilatkozot
orszd gglt iil dsi kdpvts el6 szdm drct

A nyilatkozatot ado szemdlye

1

.

A nyilatkozatot ad6 *'

a)

orsz6ggyulesi kdpvisel6

b)

az orczitggyil6si k6pvisel6vel k<izds hiztartisban
(a tov6bbiakban : hrizas-/6lettdrs)

c)

az ors zirggytilisi kepviselovel kozo s ha^artdsban elo gyermek
(a tov6bbiakban: gyermek)

2.

Az orsziiggytildsi kepviselo neve:

3

A hiruas-lelett6rs neve

4

A gyermek neve:

:

xCsak a saj6t szemilyere vottatkozb adatokat tdltse ki!

616 h6zas-

vagy 6lett6rs

ile.

1s.

2

A) r6sz

VAGYOI\I NYII,ATKOZAT
T

Ingatlanok

*

1.

a) A teleptilds neve, ahol azingatlanfekszik (Budapesten kertilet is)

c)

Mtiveldsi

d)

Az dptilet f6 rendeltetds szerinti jellege (lak6h6z, iidtilS, gazdasigi dptilet stb.),

irga (vagy a mtivelds

alol kivett tenilet elnevezdse):

az dptilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hrlz, tiirsash 52, szovetkezeti hiu, mtiernl6k, miihely,
iizlet, miiteretn, rendel6, garizs, bSnyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6 jogallfusa (tulajdonos, iilland6, illetve tart6s hasznii6, haszon6lvez6,
bdrl6 stb.):

t,

.t.l
s)

.l

g. ., u!.;..".^. s. i

Krizris tulajdon eset6n a tulajdoni hrinyad nd:neke:/{!.

' Az irrgatlan-nyilvdntartii.si adatol<kal nregeg)"ezoen

kell kitolteni

!

,fi?:ebe'n.....hpa.ic.n.s./,et

Jl,

I

-3,,

a)

A teleptilds

ne'i,e, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is)

b)

Azingatlan tertiletnagysdga:

c)

Mrivelesi

d)

Az 6ptilet f6 rendeltet6s szerir,ti jellege (lak6h6z. iidiil6, gazdas6gi dptilet stb.),
az eptlet alapteriilete :

irga

...,5.:.....h.-........

............

(vary a muveles alol kivett tertilet el neYezese)

4,/

..{r.^r..rl.C.h.*..}.................................................

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hdz, t6rsashdz, sztivetkezetihin. rn(reml6k, mrihely,
izlet, mtiterem,

rende

I

ti, garins, brinyatel ek stb. ) :

la
0 A nyilatkoz6 jogitllilsa

(tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s hasznil6, haszon6lvez6,

bdrlo stb.):

g)

h)

Kcizds tulajdon esetdn a tulajdoni hinyad m6rt6ke:

..1/l

/t/.:......"i.|,s)......Lc.9.0....h.+.:...,....
Aszerzhs jogcime, ideje (a jogviszony kezdete):

3

a)

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

b)

Az

c)

Muvelesi 6ga

d)

Az dptilet fo rendeltetes
az eplol et alaptertilete :

etnagys6ga

mtivelds alol kivett tertilet elnevezese):

e) ;,;;;,-;;,;--;,.u"r.

ege (lakohaz, tidtilo

\

;r;, *o,,; ;N;;,.;
stb.): \

0 A nyilatkoz6 jogitllirsa (tulaidonos. 6lland6.

ideje (a jogviszony kezdete):

;;:,, ;,u.,, ; ;;,

;;;;;,

\

illeNe tart6s haszn6l6.

Kozos tulajdon eseten a tulajdoni hanyad mefteke

h) A szerz6,sjogcirlle,

, gazdasdgi eptilet stb.),

\

ijzlet. m[lterem, rendel6., garazs. bdnyatelek

g)

..

haszon6lvez6,

4

4.

A teleptiles neve, ahol az rngatlan fekszik (Budapesten kertilet is):

tertiletnagysirga:

b)

c)M
d)

irga (vagy a mtivelds

alol kivett tertilet

tetds szerinti jellege

Az eptilet

el neYez6se):

(lakohaz,idtil6, gazdasdgi dptilet stb.),

az eptilet

e)

Az ingatlan jogi

j

(

dr

di hi4

tars a shdz, s zovetkezet

garr62s, b6,nyatelek stb.)

itzlet, muteretn.

0 A nyilatkozo

csal

i hdz. mue

I

dk, mtih e ly,

:

s, 6llarrd6, illewe tart6s

jog6ll6sa

m

haszn

al6, haszonllvezo,

berl6 stb.):

g)

Kozos tulajdon esetdn a

h)

A szerud,sjogcime, ideje (a jogvi

mdrteke:
kezdete):

5.

a)

A teleptiles neve, ahol az ingatlan fekszik

b)

Az ingatlan tertiletnagys6,-ea:

c)

IVltiveldsi 6ga (vagy a mtivelds alol kivett tertilet

d)

Az ep{ilet fd rendeltetds szerinti jellege (lakohAz, tidtilo,
az

e)

eptrl et alaptertil ete

.....

kenilet is):

..............
)

epiilet stb.).

:

Az ingatlan jogi jellege (csalddi hiiz, tdrsashiiz, szcivetkezetih{z,

rnuhely,

tizlet. mtiterem, rendel6, gxirzs, b6nyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6 jogdllitsa (tulajdonos, illand6, illetve tart6s haszn6k5.
berlo stb.):

g)

Kcizds tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad mdrteke:

h) A szerzesjogcfme. ideje (a jogviszony kezdete):

vezo,

5

6.

A teleptiles neve, ahol ttzingatlan f'ekszik (Budapesten kenilet is):

tertiletnagys 6ga:

b)

c)M
d)

6ga (vagy a mtiveles alol kivett tertilet elneyezdse):

..

szerinti jellege (lakoltdz, tidi.ilo, gazdasdgi eptilet stb.),

Az eprilet
az 6ptilet

e)

Az ingatlan jogi

j

(csal6

di hdz. t6rsashaz, szovetkezeti haz, mtiemldk, mtihely.

gardzs. binyatelek stb.)

izlet, mtiterem.

f) A n-yilatkoz6 jogallasa

(

donos

,

:

6llando, illefve tartos haszn 616, haszonelvezci,

bdrl6 stb.)

g)

Kozos tulajdon esetdn a tulaj

h)

A szerulsjogcfme, ideje

(a

merleke:

jo

kezdete):

7.

a)

A teleptiles neve, ahol az

b)

Az ingatlan ter[iletnagysdga:

c)

Muvelesi

d)

Az dptilet fo rendeltetis szerinti jellege (lakohdz, tidtilo,
az epilet alaptertilete :

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hiiz, tirsashiiz, szdvetkezetihdz, ln

irga (vagy a mtivelds

izlet. mtiterenr,

rendelo

kenilet is):

Lngatlan fbkszik

alol kivett tertilet

. garazs.banyatelek

eptilet stb.),

stb.):

0

A

s)

Kozos tulajdon esetdn a tulaidoni hinyad rnerteke:

h)

A

nyilatkoz6 iog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6. illetve tartos haszn6l6.
...,
....
berl6 stb.): ........

szerzd,sjogcirile , ideje (a jogviszony

kezdete):

..

............

rntihely,

6

II.
Nrgy 6rt6kii ing6sfgol<

l. Gepj{rmtivek:
tipus

szemdlygipkocsi: ................
a szerzes ideje, jogcfnte:....

tfpus
szeru€,s ideje. j ogcime: ..

.

a

b)

e,

jogcime:

tipus

tehergdpj6nnti, aut6

a szerzes idej

.... tfpus

e,

tipus

a szet'zds ideje. jogcfme:.

tipus
a szerzes ideje, jogcfme:

c)

tipus

motorkerdkpilr:
a szerzes ideje, jogcfme

tfpus

a szerz€,s ideje. jogcitne:

.

tipus
a sz.crz.cs ideje, jogcime:

1

2.

Yizi Yag)' I6gi jiinnii:

a

jcllege

a

b)

ideje, jogcime

jellege:
tipusa:
a szerz€,s idej e,

3.
a)

Vedett miialkot6s,

gyrijtem6ny:

egyedi alkot6sok:
db

megnevez6s
a szerzes ideje, jogcfme:
megnevezds

..

db

a szerzes ideje, jogcfme:
megnerrez6s

db

me

db

megnevezis

db

megnevezds

db

a szerzds ideje, jogcfme:

b)

gyujtemeny':

a szerzes idej e, jogcime:

a szerzes ideje, iogcfme:

a szerzds idej e, jogcfrne

4.

-8Egy6b. darabonkdnt vagy kdszletenkent (gyrijtenrdnyenkint) a mindenkori kdpviseloi
alapdfi hathavi osszeget rneghalad6 ertekti ingosag

a)
a

ideje, jogcime

b)

a szerzes idej

c)

megnevezds:

a szerz€,s idej e,

d)

ogcime:

jo

megnevezds.

a szerzes ideje, jogcime:

e)

megnevezds:

.

a szerzes ideje, jogcfme:

5.

F,rtdkpapirban elhely ezett megtakaritas
reszjegy, kincstarj egy, vagyonj egy, ltagy

egyeb befektetes (reszvdny, kotvdtry,
biztosftds stb.):

megnerrezds: ...............o..........
ndr,6rtdk, biztosftasi osszeg:

megnevez6s:

nevdrtek. biztositasi osszeg:

....\.\

megnevezds:

nevdrtek, biztosftasi osszeg

megnevezds: ...............
ndvdrtdk, biztositasi osszeg:

lnegnevezes

nevdrtdk, biztosftirsi osszeg:

ra.a.a.a

9

f itkarekbetdtben

Ft

elhely'ezett uregtakarftas

Ft

7.

A rnindenkori kdpvisel6i alapdij hathavi

<isszegdt megltalado k6szp6nz:

....... Ft

8.

Az osszessdg6ben a mindenkori k6pviselcii alapdij hathavi tisszeg6t meghalad6
p€nzintdzeti sz6m l akdvete l6s vagy

penzintezeti sz6m

I

a1<6ve te I es

m

d

s, s zerz6d6s

a

l

apj dn fen nril 16 pdnzktivete l6s

:

forintban
devi z6barr (fori nterteken)

b)

mds szerzodes alapjan fenn6ll6 penzkdveteles
Ft

9.

Mds, jelentdsebb 6rtikii vagyont6rgyak, ha azok egytittes 6rt6ke
kdpviseltii alapdij hathavi 6sszeg6t meghaladja:

megrlevezis:
megnevezds:
megnevezds:
megnevezds:
megnevezds:
megneve

zis:

megnevezds:

a mindenkori

10

II[.
Ta rtozfl,sok

Ebben a rovatban k6rjtik felttintetni a kozt'artozis cfm6n,
valamint a pen zintizettel vagy maginszem6lyekhel szemben
esetlegesen f ennilki tartozfsait

illetdk, tb-jarul6k stb.):

1

aaaaa

2.

.aaaa

.Ft.

.aa...a'aaaa"'

aao..

""t"t"

Penzintezettel szernbeni tartoz6s thitel, kolcson stb.): ,A 1_c

/+

Cf

l tr Lur'l.l
Ft

3.

Maganszem6lyekkel szemtreni tarto zts:

...

V...9.?.Q...?..?..?.

F+
.Ft

IV.
Egy6b ktizlend6k

tl
B)
r OV

r6sz*

E D E,L ITNI N Y I

LATK OZ AT

(az orszitggy'rildsi kepviselS javadalmazdsdn kivtili ad6kciteles jdvedehnek)

1.

Foglalkozdsa: ..f.-..?....?.-.
Munkahelyer
Sztinetelteti-e

...

l

...,,kt*.!..r.;.1

.9.:.. *..1,.:.ar..L.:..g..?......

foglalkoz6s6t:

igen
nern

Foglalkoz6s6b6l sz6r'rn az6haviadokoteles (brutt6) jrivedelme, /.,.:3..i..3.,.A.-u..Q..... pt

Az l.

pontban

irt

foglalkozils[n kivrili, valamennyi olyan ter,6kenys6ge, amelyb6l

jovedelm e szarmazik:
a)

megnevezdse:

b) A kifizeto
(kivdve a jogszab6lyon

.

titoktartasi kotelezettsd g ah eso tevekenysdgek):

c) A jovedeletn rendszeressege (havi, eg-vib

eseti vagy idoszakos):

d) A jovedelem (brutto) osszege

F't

Csak az. orsz.aggytilesi kepviselo tolti ki!

t2

a) A terr6keny'seg nlegllevezise: ....

) A kifi z.eto szenrelye
a jogszab6lyon alapul6 titoktartzisi k<itelezetts€gal6 es6 ter'6ketrysdgek):

c)A

em rendszeress6ge (havi, egydb rendszeressegii, eseti vagy id6szakos):

d) A jovedelem

Ft

osszege:

a) A tevekenysig megnevezise:

\

\
b) A kifi zeto szem6lye
\
(kiveve a jogszab6lyon alapulo titoktartasi kotelez\ttsdg al6 es6 tevekenysigek)
\

vagy idoszakos)

c) A iovedelem rendszeressege (havi, egyeb rendszeressegri,

d) A jovedelem (brutto) osszege

:

Ft
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C) r6sz
G AZDASAG

I ERDEKELTSEGI NYILATK OZAT

Gazdasf gi trirsasrigban fennill6 tiszts6ge

l'ary

tit'del<eltscge:

I
I

t6rsas6g neve:

)

2t

formaja

3.

4. Az

a (tulajdonos, rdszvdnyes. bt. esetdn beltag/ktiltag stb.)

5. A tulajdoni

6. A tulajdoni

keletkezdsekori

drdekeltsdg

7. Nyeresdgbol val6
8. A

j

ar' 6ny a:

%

.

o/
/o

aranya

o/
/o

rdszeseddse:

gazdasdgi t6rsas6gban

viselt

1. Gazdasitgi tarsasdg neve:

2. Szekhelye:

...

3. Gazdasfigi tarsas6g formaja:.

4. Az erdekeltsig formaja (tulajdonos,

r€,szveny"es,

bt. esetdn

stb.):

\. . . . . .

5. A tulajdoni

erdekeltsdg kel etkezesekori ar6nya:........

6. A tulajdoni

drdekelts6g.ielenlegi aranya:

7. Nyeresdgbol
8. A

rral

o reszesedese:

...........

gazdasagi t6rsasirgban viselt tisztsege:

o/
/o

...........

o/
/o

t4

III.
l. Gazdasdgi tarsasag neve:
ztikhe lye:

tdrsasag fonnaj a: ..... .. .. . .

3.

4.

Az,

fornr6ja (tulajdonos, reszvdnyes. bt. eseten beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni

kel etkezesekori arinya: ....

%

6. A tulajdoni

ar6nya:

o/
/o

o/
/o

7. Nyeresdgbol valo
8. A gazdasrigi tdlsasagban viselt

1.. Gazdas6gi t6rsasag

neve: ...

2. Szdkhelye:
3. Gazdasitgi t6rsas6g fonn6ja:

4. Az drdekeltsdg formaJa (tulaidonos, rdszvenyes,

5. A tulajdoni drdekeltsdg keletkez6sekori

ardnya:

6. A tulajdoni 6rdekeltseg jelenlegi arinya:
7. Nyeresegbol valo rdszesedese:
8.

A

.........

gazdasagi t6rsasdgban viselt tisztsige:

bt.

beltag/kriltag stb.)

%

olt

%

t5

V.
. Gazdasdgi tarsasag neve:

)

ye

a.

tarsas6g fonnaj a:

3.

4. Az

tbrmaja (tulajdonos, reszv6nyes. bt. eseten beltag/kriltag stb.):

5. A tulajdoni
6. A tulajdoni

elenlegi ariuya:

drdekel

%

7. Nyeresegbol valo
8.

A

%

keletkezdsekori ar6nya: ...

.o.o.

....

o

gazdasagi t6rsasagban viselt

1. Gazdasdgi t6rsasdg neve:

2. Sz€khelye:
3. Gazdas6gi tarsasag lbrmaja:

4. Az erdekeltseg formaja (tulajdonos,

5. A tulaidoni irdekeltseg

keletkezdsekori

6. A tulaidoni erdekeltsig jelenlegi
7. Nyeresegbol

val

rdszvenyes, bt.

arirn-y-a: ..

aranya:

o reszesedise

8. A gazdasigi tfrsas6gban viselt tisztsege:

beltaglktiltag stb.):

o/
/o

%

....,|h

t6

D) r6sz*

KIMUTATAS
saj{t prirtj:itril vag,v
kdpvisel6csoportjrit6l, illctve a ttirv6nyhoz6i munli6t t{nrogat6 alapftv{nyt6l
kapott, a li6pvisel6 munkij:{nak ell6t{sihoz sztiks6ges vag.v azzal szoros
tisszcftigg6sben l6v6 juttat{sokrr6l 6s in5yenes hasznrllatba atlott dolgokr6l
(a tovibbiakban: juttatrls)
az nrszdgryfil6si li6pviscl6nek az Orszigg.y"iil6st6l,

A juttat6s ideje

Sru t

:-O// oI \c
?r 4+

cs
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M
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-l
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^
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B C6 l-,i

A juttatds erteke

A j uttatirs meg neY ezdse

iPr, o^e

,L" (rDbu
Se +

L4

o( t t>

Csak a7 arsraggytildsi kepviselo tolti kil

3t

LCn

GtL

l- b 33c Fl-

4L3 \jo
?_l-

5

Soo

42.0C

/

Ft
F+

[=t

t1
E) resz*

KTN{T]TATAS

az orsz.iggyiil6si k6pvisel6nek k6pvisel6i megbizat{s{val iisszeftigg6sben l<apott
aiind6kair6l 6s az e nyilatkozat D) pontja ali nem tartozd ingl"enes juttat{sairtil
(a tov{bbialiban : aj{nd6k)

Azajandekozits ideje

Az

aj

6ndek nreglleve zdse

\

.

Csak az. ors..aggytilesi kepviselo t0lti ki!

Az aj6ndek ertdke

l8

F) r'esz

KIMIJTATAS
birmil-ven ter,6kenys6ge, ingti vagy ingatlan tulajdona, illetve ezeliltez ftiztitl(i eg.v6b
jogosults:iga alapj:in, tov:ibbri e nyilatl<ozat C) pontj:iban megieliilt gazdasigi
t{rsas{g(ok)nak juttatott {llami, illetve eur6pai uniris tirnogatfsol<r'61 (a
tovf bbialiban : timogatis)
A tamogatds
jogosulda

\

A tdrnogatas
megszerzesinek
iogcfme, m6dia

A t6mogatds

A t6mogatist

A tamogates

megsz erzesenek

nyujto

celj a

id6pontia

\

\

\

:f:F .

Kelt

Jelen rryilatkozathoz csatoltam a velem k6z<is hrlztartrisban 616 h6zas-l6lett6rsatn,

valarnint a velem kozos hintart6sban

nyilatkoz atifi/nyilatk ozatait*

ilo gyermeke(i)rn.

.

(/

aaaaaaaaaaaaraaaaaaaara

a kepviselo al6fr6sa

Csak az orszaggl.'iilesi kcpviselo ttilt i ki!

A tamogatds
ertike

