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Az Orszrlssyrll6sr6l sz6l6 2012. 6vi XXXVI. torv6ny

I.

melliklete alapiiitt

Vaglton-, jdvedelem- ds gazdasdgi drdekeltsdgi nyildtkozat
o
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A nvilatkozatot ad6 szem6lve

1.

A nyilatkozalot ad6 *:

oe.tAxl u\\ abQ_

orsziggytildsi k6pvisel6
b)

az orsziggytildsi k6pvisel<ivel kdzds hriztartrisban 616 hrizas- vagy dlett6rs

(a tov6bbiakban: hrlaasJ6lettars)
c)

az orszaggytil6si k6pvisel6vel kdzds hiiztart6sban dlo gyermek

(a tovebbiakban: gyermek)

2

Az orsz6ggyiil6si k6pvisel6 neve
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A gyermek neve:

h

iizas -/61eltiiLrs neve:
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rCsak a sajiit szemClydre vonalkoz6 adatokat tiiltse ki!
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A) r6sz

VAGYONI NYILATKOZAT
L

Ingatlanok.

1.

a)

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

Budooe I

b)
c)

Az insatlan teriilernagysdga: lS..fS.*.fp..t-i,-i**i..lClN#--..f.?.Il tcco

d)

Az dpiilet ffi rendeltet6s szerinti jellege (lak6h6z, tidtil6, gazdas6gi 6piilet stb. ),
az 6piilet alapleriilete :

Mrivel6si 6ga (vagy a miivelds al6l kivctt teriilet elneve zdse):

........t--vo5dz.l tolr;

e)

td:zc-

2.33

"..L

t- rins---.1\.fr..

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hria, tarsashriz, szdvetkezeti hriz, mriemldk, mrihely,
tizlet, mriterem, rendel6, garazs, banyatelek stb.):

ad".ooudz-

f) A nyilatkoz6 jogrillisa

(tulajdonos, rilland6, illetve ta(6s haszn6l6, haszon6lvez6,

bdrl6 stb.):

t

t\O 5

g)

Kdz6s tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m6rt6ke: ...

h)

A szerzesjogcime, ideje (ajogviszony kezdete)

'

Az ingatlan-nyilv6ntart6si adatokkal megegyczdcn kell kit6ltcni!
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a)

A teleptl6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keriilet is):

Tet'cs'it

b)
c)

Az ingattan teriiletnagysriga: ...............1-o-f9..hri. . ... ...

d)

Az 6ptilet f6 rendeltetds szerinti jellege (lakbhitz, iidtilo, gazdas6gi 6ptilet stb.),
az 6piilet alapteriilete:

Miivel6si

6ga (vagy a mrivel6s al6l

t-or.iv.dz.

e)

Lc-t

kivett tertilel elnevezese):

vo-r. 6l rnl.

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hria trirsashriz, szdvetkezeti haz, mtiemldk, mtihely,
[izlet, mriterem, rendel6, garazs, b6nyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6

jog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s hasznril6, haszondlvezo,

b6rl6 stb.):

To5

g)

Kdzds tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad m6rt6ke

h)

A

szerzds jogcime, ideje

(ajogviszony kezdete):

lll
,;jt.\- totl.og.\t
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a)

A telepiil6s neve, ahol az ingatlan lekszik (Budapesten kertilet is):

b)

Az ingatlan ter[letnagys6ga:

c)

M[vel6si

d)

Az dpiilet f6 rendeltet6s szerinti jellege (lak6haz, iidiilti, gazdas6gi 6piilet stb.),
az dpiilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di haz, trirsashaz, sz6vetkezeti hiiz, miieml6k, mrihely,

6ga (vagy a miivel6s al6l kivett tertilet elnevez6se): ............

iizlet, mriterem, rendel6, garazs, b6nyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6

jogrlll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszniil6, haszon6lvez6,

b6rl6 stb.): ..

g)

K6z6s tulajdon esetdn a tulajdoni hiinyad mdrt6ke: ...

h)

A szerzesjogcime, ideje (ajogviszony kezdete):

-1

.l

a)

A telepiil6s neve, ahol az ingatlan lekszik (Budapcstcn kertilel is)

b)
c)

Az ingatlan tertiletnagysiga:

d)

Az dptilet fci rendeltet6s szerinti jellege (lak6hriz, tidiil6, gazdasrigi dptilet stb.),
az dpiilet alapteriilete :

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hdz triLrsashd4 sz6vetkezeti hriz, mtiemldk, miihely,

Miivel6si dga (vagy a miivelds al6l kivelt tertilet elnevezese):

iizlet, miiterem, rendel<i, gar6zs, b6nyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jog6lkisa (lulajdonos, rilland6, illetve tart6s hasmAl6, haszon6lvez-o,
b6rl6 stb.): ... ...

g)

Kdzds tulajdon eset6n a tulajdoni hrinyad m6rt6ke

h)

A

szerz6s jogcime, ideje

(ajogviszony kezdete):
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a)

A teleptilds neve, ahol

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga

c)

Mriveldsi 6ga (vagy a miivelds al6l kivett tertilet elnevezdse)

d)

Az 6piilet Ib rendeltet6s szerinti jellege (lak6h6z, iidtil6, gazdasdgi €piilet stb.),
az 6piilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di haz, trirsashaz, sz6vetkezeti h6z, miieml6k, mfihely,

az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):

tizlet, mtiterem, rendel6, garazs, brinyatelek stb.):

f) A nyilalkoz6 jog6lkisa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszondlvezo,
b6rki stb.): ......

g)

Kdzds tulajdon eset6n a tulajdoni hdnyad m6rt6ke:

h)

A

szerz6s jogcime, ideje

(ajogviszony kezdete):

5
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a)

A telepiilcs ncve, ahol az ingatlan I'ckszik (Budapesten kertilct is):

b)

Az ingatlan teriiletnagys?iga:

c)

Mtiveldsi iiga (vagy a mtivel6s al6l kivett tertilel elnevezdsc)

d)

Az 6ptilet f<i rendeltet6s szerinti jellege (lak6hriLz, iidiil<i, gazdas6gi dptilet stb.),
az 6piilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hriz, tarsashdz, sz<ivetkezeti hiz, miieml6k, miihely,

..

iizlet, miiterem, rendel6, gar6zs, b6nyatelek stb.):

I) A nyitatkoz6 jogilldsa (tulajdonos, rilland6, itletve tart6s haszn6l6, haszon6lvezo,
b6rl6 stb.):

g)

Kdzcis tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m6rtike

h)

A

szerz6s jogcime, ideje

(ajogviszony kezdete):

7.

a)

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

b)

Az ingatlan teriiletnagysaga:

c)

M(vel6si riga (vagy

d)

Az 6piilet f6 rendeltetds szerinti jellege 0ak6h6z, iidiil6, gazdasdgi 6piilet stb.),
az 6piilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di haz, trirsashaz, sz6vetkezeti h6z, mtieml6k, mrihely,

a

miivelds a[6] kivett teriilet elnevez6se):

iidet, miiterem, rendel6, gardzs, b6nyatelek stb.):

l) A nyilatkoz6

jog6ll6sa (tulajdonos, dlland6, illetve ta(6s haszn6l6, haszondlvez<i,

bdrl6 stb.):

g)

K6z6s tulajdon eset6n a tulajdoni hrinyad m6rt6ke:

h)

A szerz6sjogcime, ideje (ajogviszony kezdete):

..
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il.
Nagy 6rt6kii ingrisrigok

I. Gi'pj:irmiivck:

a)

tipus

szcmdlygdpkocsi
a szerz€s ideje, jogcime

tipus
a szerzls ideje, jogcime

tipus
a szerz€s ideje, jogcime

b)

tehergdpj6rmti, aut6busz:

tipus

a szerzds ideje, jogcime

lipus
a szerzds ideje, jogcime:....

tipus
a szerzds ideje, jogcime

c)

tipus

motorkerdkprir:
a szerzds ideje,

jogcime

tipus
a szerzds ideje,

jogcime

tipus
a szerz€s ideje, jogcime
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2.

Vizi vagr' l6gi j:irmii:

a)

jellege:

..........

tipusa:
a szerzls ideje, jogcime:

b)

jellege:
tipusa:
a szerzds ideje,

jogcime:

3. V6dett mfialkotds, v6dett ryiijtem6ny:
a) egyedi alkotdsok:
megnevezes

......... db

megncvez6s

db

megnevezes

db

megnevezds

db

megnevezds

... db

megnevezds

db

a szerzds ideje, jogcime:

a szerz6s ideje, jogcime:

a szerzds ideje,

b)

jogcime:

gyiijtemdny:

a szerz6s ideje, jogcime:

a szerzds ideje, jogcime:

a szerzds ideje, jogcfme

-8-

4.

Egydb, darabonkent vagy kdszletenkdnt (gyiijtemdnyenkdnt) az Orszaggytildsrol sz6l6
2012.6vi XXXVI. t0rv6ny 104. $ (l) bekezddse szerinti kepvisel6i tiszteleldij hathavi
6sszegdt meghalad6 irl6kii ing6s6g:

a)

megnevez6s

a szerzds idcje, jogcime

b)

megncvezds

a szerz,6s ideje,

c)

jogcime

megnevezds

a szerz€s idcje, jogcime:

d)

megnevezes: ..........

a szerzds ideje, jogcime:

e)

megnevez6s:

a szerzis ideje, jogcime:

5.

Ert6kpapirban elhelyezett megtakaritds vagy egydb befektetds (r6szv6ny, kcitv6ny,
reszjegy, kincst6rjegy, vagyonjegy, nagy drt6kri biztositds stb.):

megnevez6s:

ndv6rt6k, biZosirlsi 6sszeg:

megnevezds:

n6v6rt6k, biztositiisi dsszeg:

megnevezes:

n6vdrtdk, biztosit6si <isszeg:

megnevezds:

....

ndvertik, biaositdsi 6sszeg:

megnevez6s:

ndv6rt6k, biaositrisi dsszeg:
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6.

I'akarikbel6lbenelhelyezetlnrcgtakarites

Ft
l:1

7.

Az Orsziggyillsr6l sz6l6 2012. €vi XXXVI. 16rv6ny 104. $ (l) bekezd6se szerinti

k6pvisel6i tisztetetdij hathavi dsszcgdt meghalad6 k6szp6nz:
I:t

8.

Az 6sszess6g6ben az Orszaggyril6sr6l sz6l,6 2012.6vi XXXVI. ttirv6ny 104. $
bekezd6se szerinti kdpvisel6i tisaeletdij hathavi dsszeg6t meghalad6
hitelintdzeti sziLrnlak6vetel6s vagy m6s, szerzod6s alapj6n fenn6l16 p6nzkdvetelds:

a)

(l)

hitelint6zeti szlmlakS,vetel6s

forinlban:..
deviziban (forintdrtdken)

b)

mris szerz6d6s alapjan fenn6ll6 p6nzkdvetel6s 6sszege:

Irt

9.

M6s, jelentosebb 6rt6k[ vagyontilrgyak, ha azok egytittes ert€ke az Orsziggyrildsr6l
sz6lo 2012.6vi XXXVI. tdrv6ny 104. $ (l) bekezd6se szerinti k6pvisel6i tisaeletdij
hathavi tisszeg6t meghaladja:

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

- l0 III.
T:rrtoz:lsok
Ebbcn a rovatban k6rjiik fcltiintetni a kiiztartozis cim6n,
valamint a hitclinl6zcttcl vagy magdnszem6lyekkcl szembcn
esctlcgesen fcnn:llki tartozisait

l.

Kdaa(ozas (ad6, vdm, illet6k, tb-j6rul6k stb.)
Fr.

.,

Hitelint6zeftel szembeni tartozas (hitel, kolcson stb.): ft.LSP

triieii"""
sa",
""'tltlu
"

tX"""
.Lo.rT
id:ziroorhitcL
" "j)' N,iaJ
""
""""I""""
" "::r"" "" "w.&

-boa
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{6}to;,o-:

ernr*
Irt

8E2..1t O

3.

Magdnszemdlyekkel szembeni LottozAs,'

......Fr

IV.
Egy6b ktizlend6k

tL

- ll
B)

-

r6sz-

JOVEDELEMNYILATKOZAT
(az orsz.iggyril6si k6pvisel6 javadalmaz:is6n

l

Foglalkozasa

Hin hlt*

Sziinctelteti-e foglalkozas6t

ad6ktiteles j<lvedclmek)

!.

...rr..i.nir..r*.r

Munkahelye:

kivtili

v..s!.silt--i..

E*pinsl+.reAs--

rgen

:

rlcn.l

Foglalkozisdb6l sztumaz6 havi ad6kdtetes (brutt6) j6vedelm"' ...!i-hf ,. :ne. n

rf, . Ft

2. Az l.

ponlban irt foglalkozis6n kiviili, valamennyi olyan tev6kenysdge, amelyb6l
ad6k6teles j6vedelme szirmazik:
!.tp.!p-...

a) A tcvdkenys6g megnevezise

b) A kifizet6 szemdlye
(kiv6ve ajogszab6lyon alapul6 titoktartesi kiitelezetts6g al6

Ov szJ.oo..^lLa.
"
" """"1".1'I""

"

es<i

tev6kenys6gek):

lti votalo'-

c) A j6vedelem rendszeressege (havi, egy6b rendszeress6gf, eseti vagy id6szakos):

!ro.y

1

d) A jdvedelem (brutt6) cisszege

' Csak

az orsziggyiildsi kdpvisel6 tarlti

ki!

ra .bze'viuf

FT

-12a) A tevdkenysdg megnevez6se:

tcj*r;u-

b) A kifizet6 szem6lye
(kivdve a jogszab6lyon alapul6 litoktartrisi kdtelezetts6g al6 es6 tev6kenys6gek):

c) A jtivedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rendszeress6gii, eseti vagy id<iszakos):

d) A j<ivedelem (brutt6) iisszege

It

a) A tevdkenys6g megnevez6sc

b) A kifizet<i szemdlye
(kiv6ve ajogszab6lyon alapul6 titoktartasi kotelezetts6g a[6 es6 tev6kenys6gek):

c) A jdvedelem rendszeressige (havi, egy6b rendszeress6gr.i, eseli vagy id6szakos):

d) A jdvedelem (brutt6) 6sszege

Irt

-
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C) r6sz

GAZDASAGI TRNTXPITSEGI NYILATKOZAT
Gazdasigi t{rsasrlgban fcnnill6 tisztsi'gc vagy 6rdckclts6gc:

I
l.

Gazdas6gi tii.rsasiig neve:

..

2. Sz6khelye:

3. Gazdas6gi tdrsasrig formdja: ....

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

5. A tulajdoni drdekelts6g keletkez6sekori

6. A tulajdoni

eset6n beltag/kiiltag stb.):

/o

ardnya:

o

drdekelts6g jelenlegi ar6nya

o/o

7. Nyeres6gb6l val6 16szeseddse

8. A gazdasigi tiirsasrigban viselt tisas6ge:

.

II.
l.

Gazdas6gi t6rsasiig neve

2. Sz6khelye
3. Gazdas6gi tarsasAg form6ja

4. Az drdekelts6g form6ja (tulajdonos,

rdszv6nyes, bt. eset6n beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni

6rdekeltsdg keletkez6sekori arlnya'. .....

6. A tulajdoni

drdekelts6g jelenlegi ardnya: ...

7. Nyeres6gb6l val6 r6szeseddse:
8. A gazdasrigi

tdLrsasigban viselt tisasdge: .....

.....-

Yo

o/

.%

-14III.
l

Gazdasrigi tamasag nevc

2. Sz6khelve: -......
3. Gazdasrigi tirsas6g formija:

.

4. Az drdekelts6g formrija (tulajdonos,

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

5. A tulajdoni erdekeltsdg keletkez6sekori
6. A tulaidoni

6rdekelts6g jelenlegi ariinya:

7. Nyeres6gb6l val6
8.

ar6nya

%

rdszesed€se:.

A gazdasrigi tarsasrigban viselt tisztsdge:

IV.
1. Gazdasrigi tArsasiig neve

2. Sz6khelve

3. Gazdas6gi tarsasrlg formiija:

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

5. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkez6sekori ar6nya:

6. A tulajdoni

6rdekeltsdg jelenlegi ariinya:

7. Nyeres6gb6l val6

16szesed6se:...........

8. A gazdasdgi tarsasdgban viselt tisztsdge:

eset6n beltag/k0ltag stb.):

/o

%

- l5 V
1. Gazdasrigi t6rsasiig neve

2. Szdkhelye: ...

3. Gazdasrigi

triLrsasrig

formiij a : ..........

4. Az 6rdekelts6g formrija (tulajdonos,

reszvenyes, bt. esetdn beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkez6sekori ar6nya: ...
6. A tulajdoni

6rdekelts6g jelenlcgi ardnya

7. Nyeres6gb6l val6 r€szesed6se:....
8.

%

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

A gazdasrigi tiirsasdgban viselt tisas6ge

VI
l.

Gazdasrlgi tiiLrsasfg neve

2. Sz6khelve

3. Gazdasrigi t6rsas6g formdja:

4. Az 6rdekelts6g formrija (tulajdonos,

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

5. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkez6sekori ar6nya: ....
6. A tulajdoni

6rdekclts6g jelenlegi ar6nya:

7. Nyercs6gb6l val6 16szesed6se:
8. A gazdasrigi tarsasrigban viselt tiszts6ge

%

-

16 D) r6sz-

KIMUTATAS
az orsz{ggyffl6si k6pvisel6nek az Orsziggyiil6st6l,

sajit prirtj{tril vagy

k6pvisel6csoportjitril, illetve a tiirv6nyhozrii munkSt t:imogat6 alapitvrlnyt6l
kapott, a k6pvisel6 munkdj:inak ell:itris6hoz sziiks6gcs vary azzal szoros
iisszefiigg6sbcn l6v6 juttat6sokrtil 6s ingvcnes hasznrllatba adott dolgokr6l
(a tov{bbiakban: juttatis)

A juttat6s ideje

'

A juttatas megnevezdse

Csak az orszaggyrilCsi kipviseki tdlti ki!

A juttatAs drtdke

-17E) r6sz.

K I l\t

tr't',\'t AS

az orszrlggtiil6si k6pvisel6nek k6pvisel6i mcgbizat{s:ival tisszefiigg6sbcn kapott

ajrind6kairril

6s az c

Az aj6nd6kozas ideje

' Csak

nyilatkozat D) pontja ali ncm tartozri ingycnes juttatdsairr5l
(a tovibbiakban: aj6nd6k)

Az aj6nddk megnevezdse

az orszdggyilCsi kCpviselo

tolti ki!

Az ajendek 6rt6ke

-

18 -

F) r6sz

KIMUTATAS
brirmilycn ter,6kenys6ge, ingri vagy ingatlan tulajdona, illctvc czckhcz fiiz6d6 egy6b
jogosults6ga alapj{n, tovrlbbrl c nyilatkozat C) pontj6tran mcgieliilt gazdas:igi
tdrsas:ig(ok)nak juttatott 6llami, illetve eurripai uni15s tf mogatisokr6l (a
tovdbbiakban : trimogatds)
A t6mogatris
jogosultla

Kelt

A temogates

A t6moga16s

A ldmogat6st

megszerz6s6nek

megszerz6s6nek

nvtjt6

jogcime, m6dla

id6pontja

Sr.dooe
" """ "'t 'rt

loLl

6v

FiL!+er-..

h6

A t6mogat6s
cdlja

2C

nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem kdzds h6ztartrisban 6lo hazas-/6lett6rsam,

uJvo.i

tnid

valamint a velem kcizds hiizlaftasban

ilo gyermeke(i)m,

Ovud", qtdvanyi latkozatrit/ny i latkozatait'.

a

'

Csak az orszdggyiildsi kdpvisclo

titlti ki!

kipvisel6 aliir6sa

A tdmogat6s
drt6ke

