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Az Orsz6ssvtilesrol szol6 2012. evi XXXVI. torviny 1. sz. melleklete

alapiS.n

Vagyon-, jdvedelem- ds gozdasdgi drdekeltsdgi nyilotkozcrt

orszdggt ill dsi kdpvis el6 s zdm dra

A nyilatkozatot ado szemdlye

1.

o

A nyilatkozatotad6

*: T)!- Tr.iLo? Ettr g{15,3g

orszaggpil esi kdpvi selo

b)

az orszdggyrildsi kdpviselovel kozos bintartisban dlo hivas- vagy elett6rs
(a tov6bbiakban : hazas- I elett6rs)

c)

az orszd-egytilesi kdpviselovel k<izds hdztartilsban e16 gyennek
(a tovdbbiakban: gyermek)

2.

Az

3

A hAzas-lilettdrs neve:

4

A gyermek neve:

orszir-egytilesi kepvisel6 neve:

xCsak a sajdt szemil,r-61'e vottatkoz6 adatokat ttiltse ki!

2

A) r6sz

VAGYONI NYII,ATKOZAT

I
Ingatlanok*

L.

a) A teleptilds neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten keriilet is):
t-trj

O

\{
7

b)

Az ingatlan teniletnagysfga

c)

Mtivelds

d)

Az dpillet fii rendeltetds szerinti jellege (lakohdz, tidtil6, gazdas6gi 6ptilet stb.),
az eplllet al aptertil ete :

i

rYl

itga(vagy a mfivelds alol kivett teriilet elnevezdse):

....1-{q.

5

.......t-A.K*.(,{2-

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hiz,tilrsashtn, sztivetkezetihin, mtiemldk, mtihely,
tizlet, mtiterem, rendel6, garttzs, b6nyatelek stb.):

...-"fn.[q.t'.:t*d 6....-..uS-%^

9.''

0 A nyilatko zo jogdll6sa (tulaj donos, 61land6.

illetve tart6s hasznalo,

haszon elvezo,

birl6 stb.):

T
g)

t

Df.; tr;OS

Kciz<is tulajdon esetdn a tulajdoni hrlnyad

mdrteke:

h) A szerz€,s jogcfme, icleie (a jogvis zonykezdete): ..

'r

A?, irrgatlan-nyilviuttartasi aclatol<kal lnegegy"ezoen kell kitolteni!

4

4

iyl.4.
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a)

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

b)

Az ingatlan ter{iletnagysiiga:

c)

Mtivelesi 6ga (vag;v a mriveles alirl kivett tertilet el

d)

Az dptilet fo rendeltetds szerinti jellege (lak6
az dpiilet alaptertilete :

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z,

iidtil6, gazdasiigi dprilet stb.),

szovetke zeli haz. rntiem I ek, nrtihely.

ek stb.):

tizlet. rn[iterem, rendelo, garazs,

D A nyilatkozo jogitll6sa (tulajdonos,

6ll and6, illewe tart6s haszn6lo, haszondlvezo,

berl6 stb.):

g)

mdrtdke

Kcizcis tulajdon esetdn a tulajdoni

h) A szerz6,s jogcime, ideje (a jogvi

y kezdete):

3

a)

A teleptil6s neve, ahol az tn

b)

Az ingatlan tertiletnagy

c)

Mriveldsi

d)

Az dptilet fo rendeltetes

6ga (vagy a m

fekszik (Budapesten kenilet is):

is

a16l

kivett tertilet elnevezise):

ti jellege (lakoh6z, tidtil6, gazdasdgi

iptilet stb.),

az dptil et alaptertilete :

e)

Az ingatlan jogi jell

(csal6di httz, tarsashdz, szovetke zeti hin. rntieml6k. tn[ihely,

tizlet. rntiterent, reud o. garizs. birnyatelek stb.):

0 A nyilatkozo jo

(tulaidonos. alland6. illewe tart6s hasznilo. haszonelvezo,

bdrl6 stb.):

g)

Kcizos tulajdon eset n a tulajdoni h6nyad rndfteke:

h) A szerzes jogcfttre,

e (a jogviszony kczclete)

4

4.

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Mtivelesi 6ga (vagy a muvelds alol kivett teri.ilet

d)

Az dptilet fo rendeltet6s szerinti jellege (lakoh5z,
az dptilet alaptertilete

e)

:

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h:iz,

szdvetke zeti htn. mtiemldk, mtihely.

tizlet, mtiterem. rendelo, garilzs, banyatel

0 A

ti16, gazdasdgi 6ptilet stb.),

stb.):

,, illeNe tart6s haszndlo, haszonllvezo,

nyilatkozo jogirlldsa (tulajdonos,

bdrl6 stb.):

g)

ad m6rtdke

Kozds tulajdon esetdn a tulajdoni

h) A szerz€,s jogcfme, ideje (a jo

y kezdete):

5

a)

A telepi.ilds neve, ahol az

b)

Az

c)

Mtiveldsi

d)

Az dptilet fti rendeltetds

fekszik (Budapesten kenilet is):

ingal lan tertiletnagysd-ea:
6ga (rragy a

mrivel

alol kivett tertilet elnevezdse):

inti jellege (lakohdz, iidtil6. gazdas6gi dptilet stb.).

az eptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogijellege csalddi hhz, tdrsashdz, szovetkezeti h6z, mtiemldk. rntihely,
tizlet. muterenr, rendel , garizs, banyatelek stb.):

D A

nyilatkozo .iogdl

(tula.fdonos, illando, illetve tiu'tos hasznalo. ltaszondlvezo,

berlS stb.)

g)

Kdzos tulajdon esete a tulajdoni hdnyad merteke:

h) A szerzes jogcirne. ideje (a jogviszony

kezdete):

5

6

a)

A teleptilds neve, ahol az ingatlan f-ekszik (Budapesten kenil etlrs):

b)

Az ingatlan ter{iletnagys6ga:

c)

Mrivel6si 6ga(vagy a mtivelds alol kivett tertilet elnevezdse):

d)

Az dptilet fo rendeltetds szerintijellege (lakirh6z,
az eptilet alaptertilete

e)

Az

ingatlan jogi jellege (csal6di haz, t6rsas

uzlet", mriterem. rendelci ^ garazs. b6nyat

f) A

tilo, gazdas6gi eptilet stb.),

:

nyilatkozo jogitllSsa (tulajdonos, ii:

szovetke zetr hdz, mtiemldk, mtihely.

b.):

,

illetve tart6s haszn6l6, haszou6lvezo,

bdrlS stb.):

g)

Kozds tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad rnerldke

h) A szerz€,s jogcime, ideje (a jo

y kezdete):

7

a)

A teleptilds neve, ahol az tnga

b)

Az ingatlan tertiletnagy

c)

N{tivelesi 6ga (vagy a m

d)

Az dptilet fo rendel
az eptlet

e)

al

fbkszik (Budapesten kenilet is):

les alol kivett tertilet elnevezise):

szerinti jellege (lakoh6z. tidtilo, gazdasdgi 6ptilet stb.),

apteriilete

:

Az ingatlan jogi jell ge (csal6dihdz, t6rsashdz, szdvetkezeti hin, rnuemldk. mtihely,
tizlet. mtiterem,

0 A nyilatkozo

jo

lo.

gardzs. bdnyatelek stb.)

ldsa (tulajdonos. 6llando. illetve tart6s haszndlo. haszondlvezo,

berl6 stb.):

g)

Kozcis tulajdon seten a tulaidoni hinyad rndrteke

h) A szerz€s jogcirne, ideje (a jogviszony kezclete)

6

II.
N"gy 6rt6kri

in g6sigol<

l. G6piiirmrivck:

a)

L

szemilygipkocsi

a

szerz€s i dej e, j o gc i m e, . . .,1.Q .13.

1.
.....
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h
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l zoq T

tfpus

0-

tfpus

a szerzds ideje. jogcime

tipus

a szerz€,s ideje, jogcirne

b)

tehergdpj6nnu, aut6busz

tipus

a szerzd,s idej e, .i ogcf me

tipus

a szerzd,s idej e. j ogcime

tipus
a szerz.es ideje,

c)

jo

tipus

motorkerdkpdr:
a szerzd,s ideje, ogcf me

tfpus
A SZCTZES I

e.

jogcirne

tfpus
a

s ideje, jogcirne

l

2.

Yizi vagy l6gi jf nnti:

a)

jellege
tfpuser:

a szerzis ideje, jogcime

b)

jellege:
tipusa:

a szerzds idej e, j ogcime

3.
a)

V6dett miialkotds, v6dett gytij

6ny

egyedi alkot6sok:

. megnev ezes

db

megnevezes

db

megnevez6s

db

megnevczis

db

megnevezis

db

..... megnevezes

db

a szerzd,s ideje, jogcfme:

a szerz€s ideje, jogcfme:

a szerzds ideje, jogcfrne:

b)

gyujtemeny:

a szerz€s ideje, jo

a s'zerz€s ideje logclme:

a szerzes l

e,

jogcirne:

8

4.

Egydb. darabonkdnt vagy keszletenkent (gytijtemenyenkent) a mindenkori kdpviseloi
alapdfi hathavi osszegdt meghalado drtdkti ing6sirg:

a)

mcgncvezeis:

a szerzds ideie, jogcime:

b)

megnevezds:

a szerz€s ideje, jo-ecime

c)

megnevezds:

a szerz6,s ideje. jogcirne:

d)

megnevezds:

a szerzd,s ideie, jogcime:

e)

megnevezes:

a szerzes

5.

l ogcime:

Ertdkpapirban elhelyezett megtakarit6s vagy egydb befektetes (reszv6ny, kdWdny,
r6szj egy, kincstilrj e gy, \,agyonj e gy, llagy drtdkti biztos(t6s stb. ) :
1

megnevezes: .....*.-Lgt:1,
n6r,drtdk, biztositdsi 6sszeg:

megnevezds:

ndvdrtdk, biztosft6si osszeg:

megnevezds:

nevert6k, biztosft6si Osszeg

rnegnevezds:

ndverldk, biztosftdsi osszeg:

megnevezds

nevdrtek, biztosftdsi o

:m,
2

{+

l

/rv

9

6.

Ft

Takarekbet6tben elhelyezett tnegtakarf

Ft

7.

A rnindenkori kdpviseloi alapdfj hathavi osszeg6t meghalado keszpenz:

Ttr_\

4

Ft

8.

Az risszesseg6ben a mindenkori kdpviseloi alapdii hathavi 6sszeg6t meghalado
pdnzintdzeti szdmlakdvetelds vagy m6s, szerzodd,s alapjan fenn6llir pdnzkdvetelds:

a)

pdnzintizeti szirmlaliovetelds:

-

forintban

devizdban (forint6rtdken)

b)

m6s szerz6dds alapjan fenn6llo pinzkovetelis 6sszege:

H agn' 't

9.

:

gL€

L

M6s, jelentosebb drtekti vagyont6rgyak, ha azok egytittes dr:tike
kdpviseloi alapdij hathavi osszegdt meghaladja:

megnevezds:
megnevezds:
megnevezds:
megnevezds:
megnevezds:
megnerrezds:
me-gnevezds:

rnegnevezds:

Ft

a mindenkori

- r0
I[I.
Tartoz{sok
Ebben a rovatban k6rjiil< fclttintetni a l<tiztat'tozis cim6n,
valamint a p6nzintdzettel vagy rnag{nszcnr6l-velikel szcmben
esetlegesen

1.

Kci,ztartozds (ad6,

f'entrillri tartozisait

vim, illet6k, tb-jiruldk

stb.):

....Fr.

2.

Pdnzintdzettel szembeni tartozirs (hitel, kolcson stb.):

3.

Maginszemdlyekkelszembeni tartozds
Ft

IV
Egy6b ktizlend6k

-il
B)
r OVENEL ENI

rdsz*
NYI

LATK OZAT

(az orszaggytilisi kepviselo javadalmazisin kivtili adokdteles jdvedehnek)

1.

Foglalko zdsa:
Munkahelye:
S

ztinetel teti-e fo gl alko

zisit:

rgen
nel1l

Fo gl al ko

ztrsibol szannazo

h

avi adokotel es (brutto) j ovedel me

2. Az 1. pontban irt foglalkozitsin kfvtili, valamennyi olyan tev6kenysdge,
ad6kotel

es j dvedel

Ft

amelybol

me szitrmazik:

a) A tevdkenyseg megnevezdse: ..........

b) A kifizet6 szerndlye
(kivdve a jogszabdlyon alapulo titoktartdsi kotelezettsdg al6 es6 tevdkenysdgek):

c) A jcivedelem rendszeressege (havi, eg1"eb rendszeressegti, eseti vagy idoszakos):

d) A jovedelenr (brutto) tisszege

.

Csak az. orsz.iggyiilesi kepviselo tolti kil

Ft
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a)

n

terrekenvsig ntcgtrevczd,se

b) A kifizeto szc-milye
(kivdve a jogszabdlyon alapukl titoktartdsi kotelezetts6g

alzi eso tev

c) A jdvedelem rendszeressege (havi, egyib rendszeressi-eti,

d) A jdvedelem (brutto) osszege

gek)

vagy idoszakos):

Ft

a) A tevdkenysdg megnevezise

b) A kifizeto szemelye
(kiveve a jogszabdlyon alapul

toktarl6si kotelezettsdg ald eso tevekenysdgek)

c) A jovedelem rendszeressdge (havi, egyeb rendszeress6gii, eseti vagy idoszakos)

d) A iovedelern (brutto) osszege

Ft

- t3
C) r6sz
G AZD ASACT ERDEKELTSEGI NYILATKO ZAT

Gazdasigi tirsasrigban fennill6 tiszts6ge vagy 6rdel<elts6ge:

I
l.

Gazdasdgi tdrsas6g neve

2. Szdkhelye

3. Gazdasigi trirsasdg form6ja:

4. Az drdekeltsdg formdja

(tula.idonos, rdszvdnyes.

5. A tulajdoni irdekeltsig keletkezdsekori

6. A tulajdoni

6rdekelts6g jelenlegi ardn

7. Nyeresdgbol val6
8. A

eseten beltag/ktiltag stb.)

o/
/o

o/
/o
o/
/o

rdszeseddse

gazdasdgi tarsasdgban viselt

il
1. Gazdas6gi t6rsasf-e neve

2. Szikhelye

3. Gazdasdgi tdrsas6g

6ja

4. Az irdekeltsds

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

5. A tulajdon

g keletkezdsekori ardnya

6. A tulaj
7. N
8. A

i drdekelts6g jelenlegi arirnya
bol valo reszesedese:

gazdasagi t6rsasdgban viselt tisztscge

%

%

%

-14

III.
1. Gazdasigi tdrsasiig ncve

2. Szc<khclye

3. Gazdas6gi t6rsas6g fonn6ja

4. Az, irdekeltsig

bt. eseten beltagiktiltag stb.):

tbrmdja (tulajdonos,

5. A tulajdoni

drdekeltseg keletkez6sekori

6. A tulajdoni

drdekeltseg jelenlegi

ya

o/

7. Nyeresdgbol val6 rdszesed6se
8.

A

gazdasigi tarsas6gban viselt

%

%
e

IV.

l.

Gazdas6gi

tirsasig neve:

2. Sz6khelye

3. Gazdas6gi t6rsas6g

a

4. Az erdekeltsdg fb

a (tula.f donos, r6szvdnyes, bt. esetdn beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni

g keletkez6sekori aranya:

6. A tulajdoni
7. Nyeresig
8. A gazdas

jelenlegi arinya

val,5 reszeseddse

tarsas6gban viselt tisztsige

o/
/o

o/
/t)

%

- 15
V

l.

Gazdasdgi t6rsas6g neve

2. Szdkhelye

3. Gazdasfgi t6rsas6g fonn6ja:

4. Az drdekeltseg forrnrija (tulajdonos,

5. A tulajdoni

bt. eseten beltag/ktiltag stb.):

drdekeltsdg keletk

arAnya:

o/
/o

6. A tulajdoni irdekeltsig jelenlegi

o/
/t)

7. Nyeresdgb6l val5 rdszeseddse
tl.

A

%

t tisztsdge

gazdasdgi t6rsas6gban

vr.
l. Gazdasdgi t6rsas6g
2. Szdkhelye

3. Gazdasdgi

lbrmdj

4. Azirdekeltsd

5. A tulajdoni
6. A tula.i

a

a (tulajdonos, rdszvdnyes, bt. esetdn beltaglktiltag stb.):

Itsdg keletkezdsekori artmya

irdekeltseg jelenlegi ar6nya

7. Nyere gbol val6 rdszesedise:

8.4

shgi tfrsas6gban viselt tisztsdge:

o/
/o

o/
/o

%

t6

D) r6sz.

KIMUTATAS
az orsz.igglril6si li6pvisel6nel< az Orsz:iggyril6st61, sajit p:irtj:ittiI vag.v
kdpvisel6csoportjit6l, illetve a ttirv6nyhoz6i nrunli{t t:imogat6 alapitvzinyttil
kapott, a li6pvisel6 munl<6jrinak elkltrls{hoz sziil<s6ges vag-v azzal szoros
tisszcfilgg6sben l6v6 juttatrisokrril 6s ing_v-cnes hasznrilatba adott dolgolir6l
(a tovdbbiakban: juttatEls)

A juttatis megnevezdse

A juttatris ideje

Pom, Oc
6

/olg,. os

lct<

cr

l.urtq . or.

.

3

ttr

VA LTrt+

Tqt^l
9t

n

A juttatirs drtdke

S,tttSq

uG

G

Sa

tbo.

36 r

y4q-i-fx

prrc6r-:ca

Csak az.orsz.iggytilesi kdpvisel(i tOlti kil

telu f Ltga

L\i " {os,t -
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E) rdsz*

KINTI-]TATAS

az orsz'iggyiil6si k6pvisel6nek k6pviseltii mcgbizatfislval iisszefiigg6sben kapott
ai6nd6kair6l 6s az e n-vilatkozat D) pontja aki nem tartozd ingl'enes juttat{sair6l
(a tov{bbialiban : aj{nd6k)

Az ajtndik nregnevezdse

Az ajandikoz6s ideie

/

-7

/

I
II

I

^

I

Csak az. ctrszaggyiilctsi kipvisel6 tttlti ki!

Az ajindik ertdke

Irt

F; resz
KIMUTATAS
birrnil.ven ter,6l<enys6ge, ingri vagy- ingatlan tulajdona, illetve ezelihez fiiztidf egv6h
jogtrsultsirga alapj{n, tov:lbb:i e nyilatl<ozat C) pontj:iban megieltilt gazdasigi
t{rsasig(ok)nali juttatott fllami, illetve eur6pai uni6.s t{nrogatrlsokrtil (a
tovribbiakban : t{mogat{s)
A t6mogat6s
jogosulda

megszerzes6nek

A t6mogat6s
megszerzds6nek

iogcfme, modia

idoponti a

A

tS.rnogat6s

A tamogatdst

A t6mogatiis

A t6.mogatd.s

nyrijto

celja

drtdke

//

:f

Kelt:

StrPnf= SC

*{.

, ..&r)ae.......... dv

O

ho

LC.

nap

Jelen rryilatkozathoz csatoltam a velem kozos ht.ztartdsban elo h|zas-lelettarsarn.

-----valarnint a vclem koz6s hintafiilsban

il6 gyermeke(i)rn.

nyi tatk o zatdtl nyll atkozatai t*.

a kipr,'ise

Csak az orszirggy,iildsi kepvise16 tOlti ki!

alirf rasa

