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Az Orsz6sgytil6srol sz6l6 2012. ivi XXXVI. tdnin), 1. sz. mell6klete alapi6n

Vagyon-, jdvedelem- ds gozdasdgi drdekeltsdgi nyilatkozat
orszdg gt iil ds i kdpv is el 6 s zdmdr n

A nyilatkozatot ado szemdlye
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A nyilatkozatot ad6 *:
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a)

orszLggytilesi

b)

az orczirggytil6si kepvisel6vel krizcis hiztanrisban
(a tov6bbiakban: h6zas-l6lett6rs)

c)

az ors zaggyuilesi kepviselovel kozos haztartdsban dl6 gyermek
(a tov6bbiakban: gyermek)

Az orsz6ggytilesi kepviselo neve:
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A gyermek neve:

ha'zas-/elettdrs neve :

*Csak a sajat szenrily'ere voltatkoz6 adatokat tdltse ki!

vagy 6lett6rs
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A) r6sz

VAGYONI NYII,ATKAT,AT
r.

Ingatlanok

:{:

1.

a)

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

b)
c)
d)

Az ingatlan

).........

teriiletnagysriga:

Mtivel6si ilga (vagy

a mrivel6s

..\a-.....

al6l kivett teriilet elnevez6se):

Az 6prilet f6 rendeltetds szerinti jellege (lak6hin, tidtil6, gazdas6gi 6piilet stb.),
az lpilet alaptertilete :
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...../.S.{a,...
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Az ingatlan jogi jellege (csal5di hrlz, t6rsashi.z, szovetkezetihiu, miieml6k, mtihely,
iizlet, mtiterern, rendel6, garizs, bdnyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6 jogdllilsa (tulajdonos, 6lland6,

illetve tart6s haszn6l6, haszondlvez6,

b6rl6 stb.):

g)

Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad mdrtike: ......

h)

A szerzesjogcime, ideje (a jogviszony

4e-

kezdete):

.2.}.1 L=.........uI

*

Ar,

ingatlarl-nyilviurtartasi adatol<l<al nles.eg)'ezoen kell kit6lteni!
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a)

A teleptilcis ncve, ahol az in,_qatlan f'ekszik (Budapesten kertilet is):

GAL6Avi crq

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga

c)

Muvelesi t ga (vag,v a mtiveles alol kivett tertilet elnevezese)

d)
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Az 6pulet fd rendeltet6s szerinti jellege (lak6hdz. tidtil6, gazdas6gi dptilet stb.),
az 6ptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, t6rsash6z, sztivetkezetihin. mireml6k, mtihely,
iizlet, mtiterem, rendel6, garizs, brinyatelek stb.) :

0 A nyilatkoz6 jogiililsa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszniil6, haszon6lvez6,
b6rl6 stb.):

g)

Kdzos tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad mertdke:

h)

A szerz1,sjogcfme, ideje (a jogviszony kezdete):

t
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3.

a)

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

SUMlFfr,_

X Uil,

.... .dSO..q!.:
b) Az ingatlan tertiletnagysiiga:
c) Miivelesi 6ga (vagy a mtivel6s al6l kivett tertilet elnevez6se):

d)

Az 6ptilet fd rendeltetds szerinti jellege (lak6h6z, tidiil6, gazdasilgi dptilet stb.),
az epld'l et al aptertilete
...1.2D.u.1...

e)

Az ingatlan jogi jellege

(csala

izlet. mt'ttelenr, rendelo.

0 A nyilatkozo

dt hd4 tarsa shaz, szovetkezeti haz. tntiemlek. rntihely,

garAZS.

bdnyatelek stb.):

iogdllasa (tulaidono s. 6llando. illetve tartos hasznal6, haszondlvezo,

berl6 stb.)

aaaaaaaa

g)

Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad merteke:

h)

A szerzesjogcfttre, ideje (a jogviszonY

kezdete):

{Ili
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4.

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagysega: ............

c)

Miiveldsi 6ga (vagy a mtivelds al6l kivett teriilet elnevez6se):

d)

Az 6piilet fii rendeltet6s szerinti jellege (lak6hiz, udul6, gazdasdgi dptilet stb.),
az 6ptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, tdrsashi.z, szovetkezetihin. miiemldk, mtihely,
tizlet, mtiterem, rendel6, gafirs, banyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6 jogrilllsa (tulajdonos, 6lland6, illewe tart6s haszniil6, haszon6lvez6,
b6rl6 stb.):

g)

Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad mdrteke

h)

A szerz5,sjogcime, ideje (a jogviszony

kezdete):

5.

a)

A telepiilds neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kenilet is):

b)

Az ingatlan tertiletnagysega:

c)

Mtivelesi

d)

Az dpiilet f6 rendeltetds szerinti jellege (lak6h6z, Udiil6, gazdas6gi dptilet stb.).
az 6ptilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csakidi hiz, t6rsashi.z,szovetkezetihiz. miiemldk. mtihely,

irga

(ragy a mtivelds alol kivett tertilet elnevezese):

tizlet. mtiterem, rendel6, gar6zs, brinyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6 jogftllftsa (tulajdonos, iillandti, illetve taltirs haszn6l5, haszondlvezo,
berlo stb.):

g)

Kdzds tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad mdrteke

h)

A szerzis jogcfrne. ideje (a jogviszony- kezdete):

5

6.
a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagysitga:

c)

Mtivelesi itga (vagy a mtivelds alol kivett tertilet elnevezese):

d)

Az dptilet fii rendeltet6s szerinti jellege (lak6hin, tidtil6, gazdasigi dptilet stb.),
az €ptilet alaptertilete

e)

:

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, t6rsashi,z, szdvetkezetihiz, mriemldk, miihely,
iizlet, mtiterem, rendel6" garizs, brinyatelek stb.):

t) A nyilatkoz6 jogiilitsa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6,

haszondlvezti,

bdrlo stb.): ...

g)

Kozds tulajdon esetin a tulajdoni hanyad mertdke

h)

A szerz1,sjogcime, ideje (a jogviszony kezdete):

.......
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a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagysega:

c)

Mtivel6si 6ga (vagy a miivel6s al6l kivett tertilet elnevezdse):

d)

Az 6ptilet fd rendeltetds szerinti jellege (lakohdz, iidtil6, gazdasilgi 6ptilet stb.),
az 6piilet alapteriilete:

e)

Azingatlanjogi jellege (csal6di hdz, t6rsashiiz, szovetkezetihin, rntiemldk. miihely,
tizlet. rntiterem, rendel6. garins. b6nyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6

jog6lldsa (tulaidonos. dlland6. illewe tart6s haszniil6. haszondlvez6,

berl6 stb.):

g)

K6zds tulajdon esetdn a tulaidoni hdnyad rndrteke:

h)

A szerz€,sjogcirile, ideje (a jogviszony kezdete):

...
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II.
Nagy 6rt6kii ing6sigok

l. Gepjf,rnrrivek:

a)

szemilygipkocsi:

rJ CLUC

a szerzes idej e, j ogcf nte:
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tipus

..'rq{sd.g!,.{.s.

tipus
a szerzes ideje. jogcinre:.

tipus
a szerzes ideje, jogcfme:

b)

tehergdpj 6nnti, aut6busz: ......... o............

tfpus

a szerzes ideje, jogcime: ..............

tfpus

a szerzes ideje, jogcime:

tfpus

a szerzes ideje, jogcime

c)

tipus

motorkerdkpilr:
a sz,erzes ideje, jogcfme:....

tfpus
a szerzes idej e. j ogcirne:

..

.

tipus
a szer z.es idcj e, j ogcf

rn e:

..
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2.

Yizi vag)' l6gi j:innti:

a) jellgge:

tipusa:

..o...............oo...

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

a szerzds ideje, iogcime

b)

jellege:
tipusa:
a szerzes ideje, jogcfme:

3.
a)

V6dett miialkotds, v6dett gyrijtem6ny:
egyedi alkot6sok:
megnevezes

db

megnevezds

db

megnevezds

db

megnevezis

db

megnerrezds

db

rnegnevezes

db

a szerzes ideje, jogcime:

a szerzes ideje, jogcime

a szerz€,s ideje, jogcime:

b)

gluJtemeny:

a szerzes ideje, jogcime:

a szerzes idej e, i cl-{cime

a szerzes ideje. jogcfme:

-8-

4.

Ingydb. darabonktint vagy kdszletenkent (g"viijtemdtryenk6nt) a mindenkori kdpviselcii
alapdii hathavi osszegdt meghalad6 6rtdkti ing6sdg:

a)

nregnevezes:

a szerzes ideje, jogcfnte:

b)

megnevezds: ........

a szerzes ideje, jogcfme:

c)

megnevezds: ..........

a szerzes ideje, jogc(me:

d)

megnevez6s:

a szerz6,s ideje, jogcime:

e)

megnevezds: .........

a szerzes ideje, jogcime:

5.

Ert6kpapirban elhelyezett megtakarit6s vagy egydb befektet6s (rdszv6ny, kritv6ny,
r6szj

e

gy, kinc strirj e gy, r,agyonj e gy, nagy 6rt6kti biztos it6s stb.

megnevezds: .......
ndvdrtdk, biztosftasi dsszeg:

megnevezds:

nevertek, biztositasi osszeg:

megnevezds:

niv6rtdk, biztosftasi osszeg:

megnevezds.

nevertdk, biztositasi osszeg:

megnevezds:

nevdrtek, biztosftasi osszeg

):

9

6.

Tak ar€kbetetben elhell'ezett tnegtakarftds

Ft
F't

7.

.A rnindenkori k6pviseltii alapdij hathavi cisszeg6t meghalad6 k€szp6nz:
F't

8.

Az osszessdg6ben

a)

penzint€zeti sz6mlahdveteles

mindenkori kdpvisel<li alapdii hathavi <isszeg6t meghalad6
plnzint€,zeti sz6mlakcivetel6s vagy m6s, szerztidds alapjrin fenn6l16 p6nzk<ivetel6s:
a

:

forintban
d ev i z

b)

iban ( for i ntdrtek e n)

m6s szerzades alapjan fenn6ll6 pervkdveteles osszege:
Ft

9.

IVI6s, jelent6sebb 6rtekfi vagyont6rgyak, ha azok egytittes
kdpviselcii alapdij hathavi 6sszeg6t meghaladj a:

megnevezds:
megrlevezds:
megnevezds:
megnevezes:
megnevezds:
megrlevezds.

megnevezis:
megnevezes:

drtike a

mindenkori

t0

III.
Ta rtozasok

Ilbben a rovatban k6{til< feltiintetni a ktiztat'toz{s cfm6n,
valamint a pr[nzin tilzettel vagy mag{nszenr6l.vekkel szemben
esetlegesen f ennillo tartoz{sait

1.

Koztartozds (ad6, v6m, illetek. tb-jdruldk stb.):
.F-t.

2.

Penzintezettel szembeni tartozl,s (hitel, kolcson stb.):

Irt

3.

Magdnszemdlyekkel szembeni tartozas: ...........

tk l. 0

nlL
.Ft

lv.
Egy6b ktizlenddk

- ll
B)

-

r6sz*

J6VEDELEMNYILATKOZAT
(azorszitggytl6si k6pvisel<iiavadalmazisiln kiviili adok<iteles jcivedehnek)

l.

F

C

oglalkoz6sa:

g.y.*.d.k.

, ,-

lt

.... .. .. .. 5.8.r!.. !.1.8.L.9..
I

......Ll.fl!.:.fl.L.

Munkahelye:
S

zrinetelteti-e foglalkozdsdt

g Lbs
. . . . . . .q *q:i#. .61.ft.

igen

:

nelTl

-----'Irogl alkozas6bol szin-rnazl havi adokoteles (brutt6) jovedelme:

2. Az l.

pontban

irt foglalkoz{sin kivtili,

pp-v - SDu^li

valamennyi olyan tev6kenys6ge, amelyb<il

ad6k<jteles j rivedel me szitrmazik:

a) A tevdkenysig megnevezdse:

b) A kifizet6 szem6lye
(kiv6ve a jogszab6lyon alaptrl6 titoktartiisi kd,telezetts6g ald es6 tevdkenys6gek):

c) A j<ivedelem rendszeressege (havi, egy6b rendszeressegii, eseti vagy idoszakos):

d) A jdvedelem (brutto) osszege:

' Csak

az.

c)rst.aggyiilesi kepviselo tolti kil

Ft

F't

L2

a) A tevekenyseg nregtlevezise:

b) A kifizet6 szenrdlye
(kiv6ve a jogszabrllyon alapul6 titoktartfsi kritelezettsd,gal6

es<i ter,6ketrysdgek)

c) A jcivedelem rendszeressdge (havi, egydb rendszeressd-qti, eseti vagy id6szakos)

d) A jovedelem (brutto) osszege:

F't

a) A tevdkenys6g megnevez6,se:

b) A kifizet6 szem6lye
(kivdve a jogszab6lyon alapul6 titoktart6si kritelezetts6g al6 es5 tev6kenys6gek):

c) Airivedelem rendszeressdge (havi, egyeb rendszeress6gri, eseti vagy id6szakos):

d) A iovedelem (brutto) osszege:

... Ft
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C) r6sz
G AZDAS AG

I E,RDE,KtrLTSIIGI NYTLATK OZAT

Gazdasdgi trirsasigban fennill6 tiszts6g. vagy 6rdekelts6ge:

r.
1. Gazdasigi t6rsas6g neve:

2. Szdkhelye

3. Gazdas6gi t6rsas6g fonn t ia: ......

4. Az 6rdekelts6g fornrdja (tulajdonos, r6szv6nyes. bt. esetdn beltag/ktiltag

5. A tulajdoni drdekeltsig

keletkezdsekori arhnya:

.

o/
/t)

6. A tutajdoni drdekeltsdg jelenlegi

aranya:

..

o/o

7. Nyeresdgbol val6

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

%

8. A

rdszesedesel

..

gazdasigi t6rsas6gban viselt tisztsdge:

stb.):

..

rr.
L. Gazdasttgi tarsas6g neve: ...

2. Szdkhelye:

3. Gazdas'itgi tarsas6g fbrmaja:

4.

Azdrdekeltsdg formdja (tulajdonos, rdszvdn-v-es, bt. esetdn beltaglkUltag stb.):

5. A tulajdoni erdekeltsdg keletkezesekori

aranya:

%

6. A tulajdoni erdekcltseg jelenlegi arinya:

%

7. Nyeresegbol valo

o/o

risze.sedese: ....

8. A gazdas6gi tdrsasdgban

viselt tisztsege

l4

II I.
1

. Gazdasdrgi t6rsasag neve.

2. Szekhelye:

3. Gazdasitgi t6rsasdg form iia: ....

4. Az 6rdekeltsdg formrlja (tulajdonos,

r6szv6nyes, bt. esetin beltag/ktlltag stb.):

5. A tulajdoni

drdekeltsdg keletkez6sekori aranya: ............

%

6. A tulajdoni

erdekeltsdg jelenlegi arurya:

%

'f

. Nyeresegbol

%

valo rdszeseddse

8. A gazdasdgi tirsas6gban viselt tisztsdge:

..

rv.
l. Gazdas6gi tarsasag neve
2. Szdkhelye:

3. Gazdasigi tdrsas6g forrn6ja:

4. Az 6rdekeltsdg formdja (tulajdonos, rdszvdnyes, bt. eset6n beltag&tiltag

5. A tulajdoni erdekeltseg keletkezdsekori ardnya

%

6. A tulajdoni drdekeltseg jelenlegi

%

aranya:

'7. NyeresegbSl valo rdszesedese: .........
8.

A

gazdasagi t6rsasdgban viselt tisztsige:

%

stb.):

r5

V
1

. Gaztlasdgi tarsasag neve:

2. Szekhelye:

,.

3. Gazdas6gi tiirsas6g forrndja:

4. Az 6rdekeltsdg formiija (tulajdonos,

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

5. A tulajdoni irdekeltsdg keletkezdsekori aritnya:

%

6. A tulajdoni drdekeltsig jelenlegi ardnya:

o/
/o

'f

. Nyeresegb6l

8.

A

..

o/
/1,

valo r6szesedise:

gazdasagi t6rsas6gban viselt tisztsdge:

vr.
l.

Gazdas6gi t6rsas6g neve: ......

2. Szekhelye:

..

3. G azclasdgi titrsas6g fcrrmdja:.

4. Az erdekeltsdg form6ja (ulajdonos,

5. A tulaidoni irdekeltseg

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

keletkezl,sekori ar6nya: ...

6. A tulaidoni erdekeltseg jelenlegi

ar6ny-a:

7. Nyeresegbol val6 riszeseddse:
8.

A

gazdasdgi t6rsasdgban viselt tiszts6ge:

%

%

,h
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D) r6sz*

KIMUTATAS
'az orsz6,ggy-iil6si k6pvisel6nek az Orszdgg-viil6st6l,

sajit p:irtj:itril

vag,v

k6pvisel6csoportjrlt5l, illetve a ttirv6nyhoz6i munli{t t{nrogatti alapftvrlnyt6l
kapott, a k6pvisel6 munkijSnak ell6t{sfhoz sztil<s6ges vary azzal szoros
iisszefiigg6sben l6v6 juttatdsokrril 6s ing-enes hasznilatba adott dolgokr6l
(a tov{bbiakban: juttatrls)

A juttatds ideje
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' Csak

az. arszaggy(ilesi

A juttatirs drtdke

A j uttatits meg nev ezdse
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kipvisel6 tolti ki!
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E) resz.

KIMTITATAS
az orszhggyiil6si k6pvisel6nek k6pvisel6i megbizatits{val tisszeftigg6sben I<apott
aj{nd6kair6l 6s az e n-vilatkozat D) pontja al{ nem tartozfi ing5,,'enes juttat{sair6l
(a tovibbial<ban : ajrlnd6k)

Azajandekozas ideje

Az ai6nddk megnevezese

'' Csak az ars7.agg1'tilesi kepvisel6 tOlti ki!

Az ajindek ertdke

l8

F) rcsz

KIMUTATAS
birnril-ven tev6l<enys6ge, ing6 vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhezftiz(ielfl eg.v6b
jogosults{ga alapjfn, tov{bbd e nyilatkozat C) pontjfban megieliilt gazdas{gi
t{rsas{g(ok)nak juttatott {llami, illetve eur6pai uniris t{rnogatdsokr6l (a
tov{bbiakban : timogat:is)

A t6mogatas

A tarnogatds

A t6mogat6s

A t6mogat6st

A tdmogatds

jogosultja

megszerzdsdnek

megszerzesenek

nyujto

celj a

iogcfme, m6dia

idopontia

A tamogatas
ertike

>F*)f

\

Kelt, ...*J-..(..r;!. i,.

Dh

ev

ho

.2.L....

nap

I

Jelen nyi

Ia

tkozathoz c sato I tam a vel em koz<is hiztartd s ban el6 hlzas- 16l ett6rsarn,

valarnint a velem k6zos hdztarlasban il6 gyermeke(i)rn.

nyi I atko z atatl ny i I atk ozatait*

..[. L.LK-..........
a kepr,'iselo al6ir6sa

Csak az orszriggl,iilcsi kcpviscl6 t(tlti ki!

