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Az Orsz6qgyiil6sr6l sz6l6 2012. 6vi XXXVL torvdny

1. sz. melldklete alapi6n

Vagyon-, jdvedelem- ds gozdasdgi drdekeltsdgi nyilatkozot
ors zdg gy iil ds i kdpv is el6 s zdmd r s

A nyilatkozatot ado szemelye

1

.

A nyilatkozatot ad6 *:

a)

orsz6ggytilisi kdpvisel6

b)

az orszdggydl6si k6pvisel6vel krjzds hdztart6sban
(a tov6bbiakban: h6zas-l6lett6rs)

c)

az ors zdggplesi kepviselovel kozos haztartirsban el6 gyermek
(a tov6bbiakban: gyermek)

2.
3

4.

,

616 h6zas-

vagy dlettiirs

neve: U*C* LAe\ MC
AhAzas-teretr6rsneve: ..fuA.(I,*i l/€ Ca.Y-Y{DI sA
Azorszdggyrudsi k6pvisel6

A gyermek neve:
trtr

t/[+

....W.

€iAt4L/

*Csak a sajat szemel-vere vonatk oz6 aclatokat tdltse ki!

2

A) r6sz

VAGYOI\I NYII,ATKOZAT
r.

Ingatlanok

*

1.

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

a)

BUDt?

crr

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga:

c)

Mtiveldsi

ltt

,

.'3.G.

L
.v.u...

mtivelds alol kivett tenilet elnevezdse):

irga (rragy a

d) Az 6ptilet f6 rendeltetds szerinti jellege (lak6hriz, tidtil6, gazdas6gi 6ptilet stb.),
az eplrlet

e)

al

aptertilete

:

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hrlz, trlrsashiz, szovetkezetshhz, miieml6k, miihely,
iizlet, mtiterem, rendel6, garins, b6nyatelek stb.):

f/gyt.s_
0 A nyilatkozl jogiililsa

HAP-

(tulajdonos, 6llarrd6. illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvezo,

b6rl6 stb.):

Tut+
g)

Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad mertike

h)

A szerzdsjogcime, ideje (a jogviszony

^

4[^
'!??ar Y-ieu

kezdete):

Ar, ingatllrn-nl,ilvantartasi adatolil<al nregegy'ezoett kell k itolteni

!
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a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagysaga:

c)

Mrivelesi

d)

Az 6piilet f<i rendeltet6s szerinti jellege (lak6hdz. Udiil6, gazdashgi dpiilet stb.),

\UMpt:sT il,
irga

(vary a mriveles alol kivett tertilet elnevezese):

az 6ptilet alapteriilete:

e)

A\h NL

L/t(iH/e

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hiiz, t6rsashdz, szovetkezetihin. mtiemldk, miihely,
tizl et, m[iterem, rendel

6,

gar 6zs,

..

brinyatelek stb. ) :

-T.

.4

.U.

tA)

.

l*.

tl.k

0 A nyilatkoz6 joghllfusa (tulajdonos, 6lland6, illewe tart6s haszn6l6, haszon6lvez6,
b6rl6 stb.):

-Nt

4li,0

oltl>

s)

Kdzcis tulajdon esetdn a tutajdoni hanyad mertdke

h)

A szerzesjogcfrne, ideje (a jogviszony kezdete)

..............1\

,
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3.
a)

A teleptiles neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kenilet is)

c)

Muvelesi

d)

Az 6ptilet fti rendeltetes szerinti jellege (lak6h6z, tidtil6, gazdasdgi 6ptilet stb.),
az 6ptil et

e)

irga (vagy a mtivelds

al

apteriilete

al6l kivett tertilet elnevezdse)

:

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hdz, tiirsashdz, szcivetkezetihdz. rntiemldk. rntihely,
iizlet. mirterem, rendel6, gardzs. brinyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6 jogallirsa (tulajdonos, 6lland6. illewe ,!g$t haszn6l6. haszondlvez6,
b6rl6 stb.):

g)

Kcizris tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad m6rtdke: .......'::|......

h) A szerzdsjogcftne, ideje (a jogviszonY kezdete)

(;
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4.
a)

A teleptiles neve, ahol az ingatlan f-ekszik (Budapesten kertilet is):

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Mtivelesi itga (vagy a muveles alol kivett terulet elnevezdse):

d)

Az 6ptilet fo rendeltetds szerinti jellege (lak6hin, iidiil6, gazdasiryi 6ptilet stb.),
az 6piilet alaptertilete:
'V

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, t6rsashdz, szdvetkezetihin. mrieml6k, mrihely,
tizlet, mtiterem. rendel<i, garizs, bri.nyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6

jog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6. illewe tart6s haszniil6, haszon€lvezl,

bdrl6 stb.):

aaaaaaa

g)

Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad merteke:

h)

A szerzlsjogcfme, ideje (a jogviszony

-

kezdete):

.aaaa

5.

a)

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

b)

Az ingatlan teniletnagys6,_ea:

c)

IVltiveldsi irga (vagy a mrivelds alol kivett tertilet elnevezese):

d)

Az dpiilet f6 rendeltetds szerinti jellege (lak6h6z, iidtil6. gazdasrigi dptilet stb.).
az dptilet alaptenilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hdz, tilrsashiz,szovetkezetihilz, mtiemldk. rntihely,
tizlet, mriterem, rendel6, garizs, biinyatelek stb.):

f)

A nyil atkozo jogalldsa (tulajdonos, 6llando, illetve
bgrlo stb.):

........

..... o..

....

....

s)

Kozos tulajdon esetdn a tulaidoni hanyad rnerteke: ....

h)

A szerzis jogcirne. ideje

(a

jogviszony kezdete):

tartos hasznalo,

lt aszonel vezo,
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6.
a)

A teleptiles neve, ahol azrngatlan f-ekszik (Budapesteu kertilet is):

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga:

c)

Mrivelesi

d)

Az 6ptilet f6 rendeltetds szerinti jellege (lak6hin, iidtil6, gazdasdgi dptilet stb.),

irga (vagy a mtivelds

alol kivett tertilet elnevezd,se):

az dptilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csaLidi h6z, t5rsashiz, szovetkezetihir., mtiernl6k, miihely.
[izlet, nrriterem, rendelti, garilzs, b6nyatelek stb.):

f) A nyilatkozir jogrill6sa (tulajdonos, 6lland6,

illetve tart6s haszniil6,

haszondlvez6,

b6rlo stb.)

m6rtdke:

g)

Kcizris tulajdon eset6n a tulajdoni hrlnyad

h)

A szerul,sjogcime, ideje (a jogviszony kezdete):

-

7.

a)

A teleptil6s neve, ahol az ingatlan f'ekszik (Budapesten kenilet is)

-_

b)

Az ingatlan tertiletnagysiiga:

c)

Mtiveldsi 5ga (vagy a mtivelds al6l kivett teriilet elnevez6se):

d)

Az 6ptilet fo rendeltet6s szerinti jellege (lakohin, tidtil6, gazdasiryi 6ptilet stb.),
az 6ptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, t6rsashtu, szovetkezetihiz, rntientldk. mirhely,
tizlet. mriterent, rendelo. garins- binyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6

jog6lldsa (tulaidonos, 6lland6. illetve tart6s haszniil6. haszondlvez6,

bdrl6 stb.)

g)

Kozos tulaidon esetin a tulaidoni hdnyad rnerteke: .....
1'-'

h) A sze rz6,sjogcfrile

, id..ie (a jogviszony kezdete)

6

II
Nagy 6rt6kri ingos{gok

l. Gcpj{rnriivek:

a)

CQee A>ru.A C- ( Loo v)
7f/lA. t A:I'll ?d V:rt5
a szerzes ideje, iogcfnre:

szemilygepkocsi:

tlu:y ? s8c

(?.9

[0..........

tipus

tipus

actAG l. ....

a szerz€s ideje. jogcfme

aaaaaal

tipus

a szerz€s ideje, jogcfme:

b)

tipus

tehergepj6nnti, aut6busz:
a szerz6,s ideje, iogcfme:.....

tipus

a szerz€,s ideje. jogcime:

tfpus
a szer z€s idej e, j ogcirne:

c) motorkerdkptx:

..

.........

a szerzds ideje, jogcime:

tipus

.

tfpus
a szerz€s idej e, j ogcitne:

tfpus

a

sz-,erz.es

ideje, jogcfme

1

2.

Yizi vag)' I6gi jiinnti:

a) jellege:
tf

.

pusa: .

..........

a sz-,erzes ideje, jogcime:

b)

jellege:

tipusa:

.......o...........................

a szerzds ideje,

3.
a)

jogcime: .........

V6dett miialkot{s, v6dett gytiitem6ny:
egyedi alkotdsok:
nlegnevezds

db

megnevezds

db

megnerrezds

db

megnevezis

.db

megnerrezis

db

megnevezds

db

a szerzes ideje, iogcfme:

a szerzes ideje, jogcime

a szerzes ideje, jogcfme:

b)

g),ujtemen-v:

a szerz€,s ideje, jogcfme:

a szerzes idej e, i ogcfme

a szer,zes ideje. jogcfme:

-8-

4.

I3gy6b. darabonkdnt vagy k6szletenk6nt (gyrijtem6nl,'enkdnt) a ntindenkori k6pvisel6i
alapdij hathavi cisszegdt meghalad6 drtdkti ing6siig:

a)

megnevez6s:

a szerzes idej e, j ogcf nte:

b)

megnevezds: ........

a szerzes ideje, jo._ecime:

c)

megnevezds

a szerzes ideje. jogcfme:

d)

megnevgzds: ..........

a szerzds ideje, jogcime:

e)

megnevezds:

.

...

.....

a szerzes ideje, jogcime:

5.

Ertdkpap(rban elhelyezett megtakarit6s vagy egy6b befektetds (rdsz.;vdny, ktitv6ny,
rdszj egy, kincstarj egy, r,agyonj egy, nagy drtdkti biztositris stb.) :

Gl

megnevezds

ru .4.*lg..?l

ndvdrtdk, biztositasi osszeg:

megnevez6s:

nevdrtek, biztositasi osszeg:

megnevezds:

nevdrtdk, biztosftasi osszeg:

megngvezds:

.

....

..........

ndvertdk., biztosftasi osszeg

rnegnevezds:

.... . .

nivdrtdk. biztosftasi osszeg:

9..').L...

Qutzrl

9

6.

Ft

Takardkbetetben elhelyezett rnegtakarftiis.

Ft

7.

A rnindenkori k6pviseloi alapdij hathavi dsszegdt nreghalado keszpenz;
Ft

8.

Az dsszessdg6ben

a)

penzint€zeti szitmlakoveteles

mindenkori kdpviseloi alapdij hathavi cisszeg6t meghalad6
p€nzintdzeti szSmlak<ivetel6s vagy m6s, szerztidds alapjrin fenn6l16 p6nzkcivetelds
a

Z ho

forintban:

devizaban (forint6rteken):

b)

:

ooo fL

....-...

m6s szerzodes alapjin fenn6ll6 pinzkovetelds osszege:

Ft

9.

IVI6s, jelentosebb 6rtdkii vagyontdrgyak, ha azok egytittes 6rt6ke
kdpvisel6i alapdij hathavi osszegdt meghaladja:

megnevezds:
megrlevezds:
megnevezds:
megnevezds:
megnevezds:
megnevezds:
megnevezds:
rnegnevezes:

!I,.:-....

a mindenkori

r0

III
Ta rtozasok
E,tlben a rovatban k6rjtil( felttintetni a ktiztirt'toz{s cirn6n,
valamint a p6nzin tilzettel vagy mag{nszemclyelikel szenrben
esetlegesen

fenn[ll6 tartoz{sait

7

1.

Koztartozas (ad6, r,6m, illetdk, tb-jdrulek stb.)

....Ft

2.

Pdnzintezettel szembeni tartozas (hitel, kolcsdn stb.)

o.\.c

3.

.K...

.. .... Ft

Magdnszemdlyekkel szembeni tartozas:

Locto

oeo k=...

IV
Egyeb ktizlend6k

Ft

- Il
B)

-

r6sz*

JOVEDELEMNYILATKOZAT
(azorszitggyildsi k6pvisekiiavadalmazdsdn kivtili ad6k6teles jrivedehnek)

l-

l.

F

oglalkoz6sa:

Munkahelye: ....
Sztinetelteti-e Ibgl alkozasat

igen

:

nem

Irogl alkozitseb6l szannazl havi adokoteles (brutt6) jovedelme:

2. Az l.

pontban

irt foglalkozilsin kiviili,

ad5ktitel es j <ivede I m

\

valameruryi olyan tevdkenysdge, amelyb6l

e szirrmazik:

a) A tevekenyseg megnevezdse: ..................

b) A kifizet6 szem6lye
(kivdve a jogszab6lyon alapul6 titoktart6si kdtelezetts6g al6 es6 tev6kenysdgek):
4/

c) Ajdvedelern rendszeressege (havi, egy6b rendszeressdgii, eseti vagy id6szakos):

d) A jovedelem (brutto) osszege:

' Csak az arszaggl,tilesi

kepviselo tolti ki!

..

Ft

Ft

L2

a) A tevekenyseg ntegllevezese:

... ....-.

b) A kifizetti szemdlye
(kir,6ve a jogszabiiyon alapul6 titoktartAsi kcitelezettseg al6 es6 tevEkenysdgek):

c) A jrivedelem rendszeressdge (havi, egy6b rendszeressegii, esetivagv id6szakos):

--.
I;t

d) A jdvedelem (brutto) osszege.

a) A tev6kenysdg megnevez6se:

b) A kifizet6 szem6lye
(kiv6ve a jogszab6lyon alapul6 titoktart6si kdtelezetts69al6 es6 tev6kenys6gek):

c) Aidvedelem rendszeressdge (havi. egy6b rendszeress6gti. eseti vagy id6szakos):

4t----

d) A jovedelem (brutto) osszege

Ft

t3
C) r6sz
G AZDASAGI ERDE,KELTSEGI NYILATK OZAT
Gazdaszigi trirsasdgban fenn{llo tiszts6ge t'agy

I
I.

Gazdasitgi tarsasdg neve: ...

2. Szdkhelye

3. Gazdasitei tilrsas6g fonnaja: ......

4. Az drdekeltseg fbrmaja (tulajdonos,

5. A tulajdoni

drdekeltseg

6. A tulajdoni

drdekeltsdg jelenlegi

'l

. Nyeresdgbol

8. A

bt. eseten beltag/ktiltag stb.)

arhnya:

o/
/t)

%
o/
/o

val6 rdszesedese:
tisztsege

gazdas6gi tdrsasdgban

II.
1. Gazdas6gi tiirsas6g neve:

2. Szdkhelye:

3. Gazdasitgi tarsas6g

4. Azdrdekeltsig

a:

a (tulajdonos, r€,szvenyes, bt. esetdn beltag/ktiltag stb.)

5. A tulajdoni

Itseg kel etkcz.isekori aranya:

%

6. A tulajdoni

Itsig i elenlegi arinya:

%

7

8.A

I val o resz,eseddse:
tirrsasirgban viselt tisztsige

%

t4

III.
I . Gazdasagi t6rsasag neve: ..

2. Szekhelye

3. Gazdasitgi t6rsasag fonndia:

4.

bt. esetin beltag/ktiltag stb.):

Az, erdekeltseg formaja (tulajdonos,

5. A tulajdoni

erdekeltsdg keletkezdsekori

%

6. A tulajdoni

drdekeltsdg jelenlegi

o/
/o

7. Nyeresegb6l
8.

val

o/
/o

6 reszeseddse:

A gazdasagi tdrsas6gban viselt

rv.
l. Gazdas6gi tarsasag neve: ...
2. Szdkhelye:

3. Gazdasdgi t6r.sas6g forrn6j

4. Az drdekeltsdg form aja

donos, rdszv,6nyes, bt. esetdn beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni

kel etkezesekori ar6ny a:

%

6. A tulajdoni

jelenlegi arinya:

%

7. Nyeresegbol
8.

A

gazdasagi

rdszesedese:

viselt tisztsige

o/
/o

r5

v.
l.

Gazdas6gi tarsasag neve

2. Szekhelye:

3. Gazdasttgi tarsas6g fonn6j a.....

4. Az erdekeltseg formdja (tulajdonos, reszvdnyes"

beltag/ktiltag stb.)

5. A tulajdoni drdekeltsdg keletkezdsekori

%

6. A tulajdoni irdekeltsdg jelenlegi arinya:

%

o/
/tl

7. Nyeresdgbol val6 rdszeseddse:
8.

A gazdasdgi

t6rsas6gban viselt ti

1. Gazdasitgi tarsasfg neve: ...........

2. Szekhelye:
3. G azdas6gi tirsasig formdj

4. Az erdekeltseg formaja

donos

, r€szvenyes, bt. eseten beltag/ktiltag stb.):

5. A tulaidoni

ke tetkezdsekori ardnYa

6. A tulaidoni

jelenlegi aranya:

A

g'azdasdgi

o/
/o

%

0A

7. Nyeresegbol val
8.

:

viselt tisztsdge:

l6

D) resz*

KIMUTATAS
prirtjrit6l vagy
k6pvisel6csoportjft6l, illetre a ttir.v6nyhoz6i munliit t{mogatr5 alapftvrlnyt6l
kapott, a k6pvisel6 munkij{nak ell{trisrihoz sziil<s6ges vag.v atzal szoros
iisszeftigg6sben I6v6 juttat{sokr6l 6s ing-y-cncs haszn{latba atlott dolgokr6l
(a tovribbiakban: juttatris)
az orszrigg.viil6si k6pviscl6nel< az Orsz'iggytil6st6l, sajrit

A juttat6s ideie

St

?o,(,8

l/ tv{rzrv+

LolI

iOhou.e.-\GhGD

ktI

L*rtTvDe ttlro
!oregoct/.

Tort

.DtrLL

i?r

l4,wa,*fu4rrty1.
tGpu, \er Ir TBzcL(e w )c\€r

f

'?d(g

A juttatis erteke

A iuttatas megnevezese

!e,*id

S2ePr&>+el

tto 6Jzt
Lur foo E
T\,/. \2c0ll'iT

T/, \zs.u^f

./

,/
,/

-

Csak az. arszaggytilesi kepvisel(i tolti ki!

t7
E) r6sz-

KTMT]TATAS

megbizat{sfval tisszefiigg6sben kapott
ai6nd6kair6l 6s az e n-vilatkozat D) pontja al:i nem tartoz6 ingyenes juttatisairtil
(a tovibbiakban: ajind6k)
az orsz{ggyiildsi k6pvisel6nek k6pviseliii

Az

Az ajand ekozirs ideje

aj

Az ai6ndek erteke

6ndik nreglleve zese

/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

" Csak az. c,rsz.aggyiilesi kipviselo tOlti ki!

t8

F) rcsz
KIN{I"]TATAS

bfrrnilyen

tevdl<enys6ge, ingri vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhez fiiz6dd eg"v6b

jogosultsfga alapj:in, tovribbri e nyilathozat C) pontjiban megieliilt gazdas{gi
t{rsasdg(ok)nak juttatott rillami, illetve eur6pai uni6s t{mogatrlsokr6l (a
tovf bbiahban: t{mogat{s)

A

A tamogat6s

A tdmogatdst

A trimogates

megszerzesenek

megsz erzesellek

nyujto

celj a

iogcfme, m6dia

id6pontia

A

tarnogatais

.jogosul tj a

tzunogatirs

A

t6^mogatds

drteke
I

-/
-/
-/
-/
-/
//

-/

-/
-/
>F**<

/s
Jelen nyi

Ia

nap

tkozathoz c sato ltam a vel em krizci s haztartrl s ban elo hflzas - l6hfi 6 rsarn,

llAt)zd

lfa.

C.orLouet S *O#

valarnint a velem kozos hdzlafi6sban

ilo gyermeke(i)rn.

Del[4quW>, VI ,U(r* IwL1tltu
nyilatkoz atifi/nyilatk ozatait*

.

aaaaa

a kepviselo alair6sa

*

Csak az c)rszaggy'iilesi kepviselo tOtti kil

