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1054 Budapest, Sz6drenYi rkP. 19.

Az Orsz6ggyrildsrSl sz6l6 2012. 6vi XXXVI. tonriny l. sz. mell6klete alapjin

Vagyon-, jiivedelem- ds gazdasdgi irdekeltsdgi nyilatkozat
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A ,ryilatkozatot ado szemelye
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A nyilarkozarot ad6
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arczilggytilesi kdpviselo

b)

az orszirggnildsi k6pvisel6vel krizds hdztartdsban dl6 hdzas- vagy 6lettrirs
(a tov6bbiakban: hrizas-/6lett6rs)

c)

az ors zirggytllesi kepvisel6vel kozos haztartdsban elo gyermek
(a tov6bbiakban: gyermek)

2.

Az orsz6ggytilesi kepviselo neve:

3.

A h|zas-/elett6rs

4.

A gyermek neve:

------
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Ingatlanok

{:

1.
a)

A teleptiles neve, ahol az ingatlan

t-ekszik (Budapesten kertilet is):

tL( ?((AD**l
b)

Az ingatlan tertiletnagysaga:

c)

Mtiveldsi

d)

Az 6ptilet fo rendeltetes szerinti jellege (lak6hrlz, iidtilS, gazdas6gi 6ptilet stb.),

irga (rragy a rntivelds

az 6ptilet
g.

e)

...|rt.6.

u

alL,

p....1!,.1.:. ...... .. ... ...

alol kivett teriilet

I *6....!y.y....r..r-J?. *,[arJ. ..'..2!...H.,:.....1... ..k.{t..

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, tilrsashiz, szovetkezetihiz, mtieml6k, miihely,
Uzlet, mtiteretn, rendelS, gardzs, bSnyatelek stb.):

eS*Vblr hsl

f) A nyilatkoz6
birl6

stb.):

? I,Tqr^Lt

jogrlll6sa (tulajdonos, tillandti, illetve tart6s haszn6l6, haszondlvez6,

twI 'd, uLo s

e) Kdzris tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad mdrtdke: ..... ..{.g.yt.
h) A szerzds jogcime, icleie (a jogviszony kezdete): A.tl.g!*:..lql A ..,1J!{..

z i ngatlan-nyi l vdurtartasi adatolika l rnegeg)'e z.oen kel l k it6lten
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2.
2r)

A teleptilds neve, ahol az in.-qatlan fbkszik

(Buclapeste'n kertilet is)

Uy /t wrtlfl*r
I

b)

Azin,-{atlan

tertiletnagysirga:

.....

...1.&-...h.!.........

c)

Muvelesi

d)

Az dptilet fo rendeltet6s szerinti jellege (lak6haz. Udiil6, gazdasdgi 6ptilet stb.),
az dpiilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hiiz, tiirsashiz, sztivetkezetihdz. mtieml6k, mtihely,

irga

(vary a muveles alol kiveff teriilet

el neYezdse)

izlet. mtiterem, rendel6, gafins, bdnyatelek stb.):

+)aon(t.dx,i OAV|^lii,a
D A nyilatkoz6

y.'.1

jogtililsa (tulajdonos, 6lland6, illewe tart6s haszn6l6,

bdrl6 stb.)

@

haszondlvez<i,

drrurlf
1

:

g)

Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni hanyad mertdke

h)

A szerz€,sjogcime, ideje (ajogviszany kezdete): bni.L=l d S. .

..

...{.c%.................
.
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a)

A telepi.ilds neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is)

b)

Az ingatlan tertiletnagysirga

c)

Mtivelesi

d)

Az eptilet fo rendeltetds szerinti jellege (
az epll et alaptertilete :

e)

Az ingatlan jogi jellege (csaledi

irga (vag>,' a mtivelds

tzlet. rntiterem, rendelo.

0 A nyilatkozo j

alol kivett tertilet

tdrsas ltaz, s zove tkezet

h)

Kozos

i haz.

tn uenr I ek . tn filt

e

ly,

banyatelek stb.)

(tulajdonos

,

allando. illefve tartos hasznalo. haszondlv ezo,

berlci stb.):

g)

, gazdasdgi eptilet stb.),

don eseten a tu I aj doni hirnyacl rndrteke
j ogcf rl1e, idej e (a .iogviszonY kezdete)
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4.

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga

c)

Muvelesi

d)

Az dptilet fo rendeltet6s szerinti jellege
az eptlet alaptertilete :

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal

irga (vagy a muveles

al6l kivett tertilet el

tarsashaz, szdvetkezet i hdz. muemldk, mtihely,

banyatelek stb.):

tizlet, mutereffi, rendel6,

0 A nyilatkozo

tidiilo , gazdas6gi dptilet stb.),

(tulajdonos, iillando. illewe tart6s haszn616, haszondlvezS,

bdrl6 stb.):
don eset6n a tulajdoni hanyad mdrteke

s)

jogcime, ideje

h)

(a

jogviszony kezdete):

5.
a)

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

b)

Az ingatlan ter0letnagysaga:

c)

Muveldsi irga (vagy

d)

Az dptilet fo rendeltetes szerinti jel
az eptrlet al aptertilete :

e)

Az ingatlan jogi

j

tlzlet., rnuterent.,

f) A nyil
bcrl
g)

)

a

..

mtivelds alol kivett

)

(lakohAz, tidiil o. gazdasagi dprilet stb.).

csaladi haz, tarsashiz, szovetke zeti haz, mtiemlik. muhely,

lo, garizs, bdnyatelek stb.)

jogrilldsa (tulajdonos, dllarrdti, illetve tartos haszndl6, haszon6lvez6,

): .......
tulajdon esetdn a tulaidoni hanyad mirteke

A szerzis j ogcitne. idej e (a j ogviszony' kczdcte)
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6.
a)

A teleptiles neve, ahol az rngatlan f'ekszik (Budapcsten kertilet is)

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Mrivel6si dga (vagy a miivel6s al6l kit ett teriilet elnevez6se):

d)

Az dptilet fo rendeltetds szerinti jellege (lakoh'az, tidiil

eptilet stb.),

az eptlet alaptenilete :

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di

szovetkezet i htn, mtieml dk, muhely.

haz.,

izlet, mtiterem, rendelo.

f) A nyilatkozo j

stb.)

(tulaj donos

,

alland6, illetv e tart6s haszn 616, haszondlv ezo,

birlo stb.): ...

g)

esetin a tulajdoni hanyad merteke:

Kozos

jogcfme, ideje (a jogviszolly kezdete)

h)

7

a)

A telept'rlds neve, ahol azingatlan fbkszik (Budapesten keriilet is):

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga:

c)

Muvelesi

d)

Az dpUlet fo rendeltetds szerinti jellege
az epilet al aptertilete :

e)

Az ingatlan jogi j ellege

haz, t6rsashdz, szovetkezeti haz, tntiemldk. rntihely,

izlet. rntiterem,

banyatelek stb.):

6ga (vagy a mtiveles

0 A nyil atkozo

alol kivett tertilet

g6ll6sa (tulajdonos, iilland6. illefve tart6s haszniil6. haszon6lvez6,

berl6 stb
s)
h

tidtilo, gazdas6gi dptilet stb.),

tulaidon esetin a tulaidoni han.vad tnerteke

A szerzds jogcirne, ideje (ar jogviszony kezdete)
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II.
Nagy 6rt6kii ing6sfgok
1.

Gdpj{rnrtivek:

a)

szemerygepkocsi:

a

..fg.gp...

Y..9.1.1-!.>..

szerzssideje, jogcrme:

p.....k0..n.=.ns..d.l:1d.f.*t.)..

,qd.d:.=..d!91....,.

tell. it

tipus

U u'r.
tipus

a szerzes ideje, jogcime

tipus
a szerzd,s ideje, jogcirne:....

b)

tehergepj 6nnti, autobusz:

..

.... tfpus

.

a szerzes ideje, iogcime:

-

..

tipus

a szerzds ideje, jogcfme:

tfpus
a szerzds ideje, jogcfme

c)

motorkerdkpilr:

tfpus

a szerzes ideje, jogcime:....

tfpus

a szerzes ideje. jogcfrne:...

tipus
a szcr 7.es idej e, j ogcf rn e : . .

l

2.

Yizi Yag)' I6gi jrinnii:

a) j ellgge:

..

.

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

o..

.........

tipusa: . ..........
a szerzds ideje,

..... ..

iogcime:

..

b) jellege: o.................,....
tfpusa: .

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

a szerzes ideje, jogcime

3.
a)

V6dett miialkotds, v6dett gytijtemdny:
egyedi alkotdsok:

A szerzes

megnevezds

db

megnevezds

db

megnerrez6s

... db

ideje, jogcime:

a szerzes ideje, jogcfme:

a szerzds ideje,

)

j

glujtemeny:
db

a szerzes ideje, jogcime:

megnevezis

db

lnegnevezds

db

a szerzes ideje, iogcime

a

idgie. jogcfrne

-84.

Egydb. darabonkdnt vagy kiszletenkent (gytijtem6n1,'enkdnt) a mindenkori kdpvisel6i
alapdii hathavi osszegdt meghalad6 irtdkii ingtisftg:

a)

nrcgnevezis:

a szerzes idej e, j ogcinte

b)

megnevezis

a szerzes idej e, i clgcime:

c)

megnevezds: ........

a szerzes ideje. jogcime:

d)

megnevez6s:

a szerz6,s ideje, jogcinre

e)

.,

e, Jogclme

a

5.

Ertdkpapfrban elhelyezett megtakarit6s vagy egydb befektetds (rdszvdny, kow6ny,
r6szj egy, kincst6rj egy, r,agyonj egy, rlagy 6rt6kri biztositris stb.) :

megnevezds:

.....

..........,

ndrrertdk, biztosftasi osszeg:

megnevezds:

nevdrtek, biztositasi osszeg

"'/:

megnevezds:

nevdrtdk, biztosftasi osszeg:

megnevezds:

nevdrtdk, biztosf

osszeg:

megn eve'i:s:
t

ru6,rtdk, biztosftasi osszeg

L)

6.'fakarel<betdtben elhelyezett ttregtakarftals

. lf dnu,l( ;J
7.

e

foo ooo

Ft

.- ffi,|,*,til(

A rnindenkori kdpviseloi alapdij hathavi

Ft

cisszeget meghaladir keszp€nz:
F't

8.

Az tjsszessdg6ben a ntindenkori kdpviselSi alapdii hathavi cisszeg6t meghaladri
p€nzintezeti szdnrlakovetelds vagy m6s, szerzcidds alapjan fenndl16 p6nzkcivetelds:

a)

penzintizeti sz6mlakoveteles:

forintban. ....
d

evi zaban (fori ntertek en)

b)

mds szerzodes alapjan fenn6llo pinzkovetelis osszege:
Ft

9.

IVI6s, jelent6sebb irtdkri vagyontirgyak, ha azok egytittes 6rt6ke
kdpviseltii alapdij hathavi osszeg6t meghaladj a:

megnevezds:

megrlevezis:
megnevezds:
megnevezes:
megnevezds:
megnevezds:

megnevezis:
rnegnevezes:

.a/

a

mindenkori

l0

II[.
Ta rtozasok

Elrben a rovatban k6rjtil. fclttintetni a ktizt'artozhs cfmen,
valamint a p6nzin thettel vagy mag{nszcmcl-velikel szenlben
esetlege.sen f ennill6 tartoz{sait

1.

Koztartozas (ad6, vdnt, illet6k. tb-j6rulek stb.)

---.Ft.

--

2.

Pd,nzintdzettel szembeni tartoz6s (hitel, kolcstin

stb.):

.:....
....llt

3.

Mag6nszemilyekkel szembeni tartozas: ....

-_
----t-

IV
Egy6b ktizlend6k

.Fr
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B) rdsz*
JOV

ED

E

LENI N Y I LAT KOZAT

(azorszitggyllisi kepvisel6 javadalmazisdn kivtili adokciteles j<ivedehnek)

1.

Foglalkozasa:
Munkahelye:
S

ztinetel

te ti

-e fo g I alkoziisf

rgen

t:

nem

Irogl alkozas6bol szdnnazb havi adokoteles (brutt6) jovedelme

2. Az l.

pontban

irt foglalkozlsin kiviili, valamennyi olyan tevdkenysdge,

Ft

amelyb6l

ad6k6tel es j ovedelm e szirmazik:

a) A tevdkenys6g megnevezese: ....

b) A kifizet6 szem6lye
(kiv6ve a jogszab6lyon alapul6 titoktartdsi kritelezettsegal6 es6 tevdkenys6gek)

c) A jdvedelem rendszeress6ge (havi,

d) A jovedelem (brutto) osszege

''

Csak a7. arsz.aggytilesi kepviselo tolti

I<i!

eg.v.-db

rendszeress6gti, eseti vagy id6szakos):

Ft

L2

a) A tevdkenl,'seg nreslrevezise

b) A kifizet6
(kir,6ve

a

szenr6l.v-e

jogszab6lyon alapul6 titoktartdsi k<jtelezetts6g alzl estl ter,6kenys6gek):

c) A jcivedelem rendszeressdge (havi, eg-vdb rendszeressigti, esetivagy idoszakos):

d) A jovedelem (brutto) osszege:

a) A tevdkenyseg rnegnevezdse:

..

Ft

..

\

b) A kifizet6 szem6lye
(kiv6ve a jogszab6lyon alapul6 titoktart6si ktitelezetts dg al6 es6 tev6kenysdgek):

c) Aicivedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rendszeressdgri, eseti vagy idoszakos):

d) A jovedelem (brutto) osszege:

Ft
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C) rr-isz
G AZDASAG

I EITDEKELTStrGI NYILATK OZAT

Gazdasigi t{rsasrigban fenn{ll6 tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:

r.
1. Gazdasigi tarsasdg neve:

2. Szdkhelye:

.

..

3. Gazdashgi t6rsas6g fonnaja:..

4. Az drdekeltsdg form6ja (tulajdonos, rdszvdnyes.

5. A tulajdoni

arunya: ...........

6rdekelts6g

6. A tulajdoni

8.A

beltag/kriltag stb.)

o/
/t)

o/
/o

,gi arinya:

7. Nyeresdgbol

bt.

%

rdszesedese:

tdrsas6gban viselt tisztsdge:

..

rI.
1. Gazdas6gi t6rsasdg neve:

2. Szekhelye:

..

3. Gazdasttgi tarsasdg fbrmaja
bt. eseten beltag&tiltag stb.)

4. Az erdekeltseg form6ja (tulajdonos,

5. A tulajdoni erdekelts6g

6. A tulajdoni

aranya:

.ielenlegi aranya:

l.

val6 riszesedese: ....

8.

tdrsasdgban vi selt tisztsege:

F'

%

%

%
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III.
l.

Gazdasagi tiirsasag neve: .....

2. Szekhe lye:

3. Gazdasdgi tdrsasdg fonnai

4.

Az.

a

esetirr beltag/ktiltag sth.) :

erdekeltseg lornt aja (tulajdonos,

5. A tulajdoni

%

jelerrlegi aranya:

6. A tulajdoni
7.

,

aranYa:

drdekeltsdg

val

o reszeseddse:.

%

o/
/o

..

t6rsas6gban viselt tisztsege:

8.

IV.

l. Gazdas6gi tarsasag neve: ...
2. Szekhelye

3. Gazdasilgi t6rsasag forrnaja:

4. Az drdekeltseg lorm

..

aja (tulaidonos,

5. A tulajdoni irdekeltsdg
6. A tulajdoni
7

bt. esetdn beltag/ktiltag stb.):

arirny a: ..

jelenlegi aranya

val o reszesedese:

.

gazdasagi tdrsasigban viselt tisztsege:

o/o

o/
/tl

o/
/o

l5

V

I. Gaztlasdgi

tzirsasag neve:

2. Szel<helye

3. Gazdasdgi tzirsasdg fbrrndja:

4. Az erdekeltsdg form aJa (tulajdonos, reszvdnyes.

o/
/o

5. A tulajdoni irdekeltsdg
6. A tulajdoni irdekeltsig j
7. Nveresegbol

8.A

%

ardnya:

o/
/t

rdszeseddse
tar sasdgban

tag stb.):

bt.

viselt tiszts6ge:

..

vr.
1. Ga zdasitgi tarsas6g neve :

..

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

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

.. . ..

.....

o

2. Szekhelye: ...

3. Gazdas6gi tirrsashg fcrrmzija:

4. Az

erdekeltse,_u

5. A tulaidoni erdekeltseg
6. A tulaidoni
7.

g jelenlegi ardnya:

Nyeresegbol val6 rdszeseddse:

,/,/
8 . -Kgazdasagi t6rsas6gban vi se lt tisztsdge:
,/
<-)

bt. eseten beltag/ktiltag stb.)

tormaja (tulajdonos,

aranva

o/
/o

%

lth

l6

D) r6sz*

KIMUTATAS
saj{t prirtjit6l vag.v
k6pvisel6csoportjritril, illetve a ttirv6nyhoz6i munk6t t{nrogatri alapftv:inyt6l
kapott, a k6pvisel6 munkijinak ellit:lsrihoz sztil<s6ges vagly atzal szoros
tisszefiigg6sben l6v6 juttatisokr6l 6s ing-cncs hasznilatba adott dolgokrril
(a tovdbbiakban: juttatds)
az orsz:iggyiikisi k6pviscl6nek az Orsz'igg.viil6st6l,

A juttat6s ideie

Lolf,'

l.

qAr"lu5

Ld{t \,trdi ua
Lot&
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A .i uttatds meg

vrto,r,"yyUr+1&
P+{oD e r s u^ob; rcde(o,\t^ e{:-u"dI

n*

t
+e,d t r*+4, q dc I ert' r' fo

c"{--dLyd-'

lol(, ,,tA4u,o lotrre

-

Csak az. arszaggytitesi kepvise l6 tolti ki!

A juttatirs drteke

neY ezese

har'"rLlo"l

G4^)CIrl hetu' qji

t),.QJn

t Jr* d(du
4s ?Io {L

\t

-

[^+J

Gr*{c2s4r',t WJtr

(t*cL
Lh(,Soo t+ e( ulCL
+atr.aoI-

ll
E) r6sz.

KIMTITATAS
az orszirggrril6si k6pviseliinek kdpvisel6i megbizatfis{val iisszefiigg6sben l<apott
ajind6kairdl 6s az c nyilatkozat D) pontja aki nem tartoz6 ingy''enes juttat{sairtil
(a tovdbbiakban: ajrtnd6k)

Az ajand ekozirs ideje

Az ai6ndek erteke

Az ai6ndik megnevezese

/
/

/

,/

' Csak az. orszaggytilesi

kepviselo tolti ki!

/
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F) rcsz

KIMUTATAS
birrnilyen tev6kenys6ge, ingri vagy- ingatlan tulajdona, illetve ezeliltcz ffizdtll eg-v6b
jogosultsiga alapjin, tov{bbri e nyilatliozat C) pontjiban nregjeltilt gazdas:igi
t{rsas{g(ok)nak juttatott {llami, illetve eur6pai uni6s t{mogatrlsokr6l (a
tov{bbial<ban : timo gatris)

A tdmogates
jogosulda

A t6mogatast
nyujto

A tdmogat6s

A tf,rnogatas
megszerzesdnek

megsz erz€,s6l1ek

iogcfme, m64ia

idopontia

A tamogat6s

A tamogatds

celj a

erteke

-/
-/
-/

:F*t

Kert:

I

t xd*fl4f

Jelen nyi

la

ev

9.*dno
t

tkozathoz c sato l tam a vel em kdzri s hdztart6sban elo hlzas-

haal*r.

Cse,Lld-

nap

16l

ett6rsarn,

lectiln

valarnint a velem kozos hdztafi,asban dl6 gyermeke(i)rn.

3*l*

H[/d

nyi I atk o z atatl ny rl

--.loctt'r\ t

ut@
/

a kepr,'iselo aldfrdsa

Csalr az orszirggy,'tilisi liepviscl6

ttilti ki!

