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Az Orsz6ggr-til6srol sz6l6 2012. dvi XXXVI. t6rr,6ny l. sz. melldklete alapi6n

Vagyon-, jdvedelem- ds guzdasdgi irdekeltsdgi nyilatkozot
o

rszd g gt iil ds i kdpv is el6 s zdm

d

ra

A nyilatkozatot ado szem6lye

I

.

A nyilatkozatot ad6 *'

a)

orszaggytilesi kdpviselo

b)

az orczirggpildsi kepvisel6vel k<izos haztartdsban 6lti h6zas- vagy 6lettirs
(a tovrlbbiakban : h6zas-lelett6rs)

c)

az orczdggytilesi kepviselovel kozos haztartirsban elo gyermek
(a tov6bbiakban: gyermek)
\

2.

Az orsz6,-qgytilesi kepvisel6 neve :

3

Ahiruas-/elett6rs

4.

A gyermek lteve:

neve: .

.....,.

*Csak a sqiat szemcl-r-ere vottatkozo adatokat t6ltse ki!
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A) rrlsz
VAGYONT NYII,ATKOZAT

I
lngatlanok

*

1.

a)

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

/.c

VJ

bb g il^u

b)

Az ingatlan teniletnagysaga

c)

Mtivel6si 6ga (vagy a mrivel6s al6l kivett tertilet elnevez6se): ..K.].U..

d)

Az dpiilet f6 rendeltet6s szerinti jellege (lak6h6z, tidiil<i, gazdas6gi 6ptilet stb.),
az 6ptilet alaptertilete:

/

e)

8L ,u

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hiiz, t6rsashin,szdvetkezetihiz, mtiernl6k, miihely,
iizlet, mtiterem, rendel 6, gar ias, b6nyate lek

t( 6\ L

c3 kt-pll
f) A nyilatkozl

stb. ) :

jogillirsa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszondlvez6,

b6rl6 stb.):

:i-.vl..L,A .f

C NOS

g)

Koz6s tulajdon esetdn a tulajdoni hdnyad merteke: ...

h)

A szerzdsjogcfme, ideie (a jogviszony

"

vi:eL

kezdete):

Az irrgatlan-nyilvintartasi adatokkal rnegeg)"ezoen kell kit6lteni

!

*fiu

3

)
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a)

A teleptiles

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga: ...........................................

c)

Mtivelesi

d)

Az dpiilet fo rendeltetds szerinti jellege 1lak6h6z. tidtil6, gazdasiigi
az 6ptlet alapteriilete:

neve? ahol az ingatlan

irga

fekszik (Budapesten kertilet is):

(vary a muveles alol kivett tertilet elnevezese):

),

.aaa.

e)

Az ingatlan jogi jellege (csalidi hdz, tdrsash6z, sz6vetkezetihin.

nrrihely.

tizlet. mtltereffi, rendel6, garazs, bdnyatelek stb.):

l) A nyilatkozo jogall6sa (tulajdonos,

iiland6, illetve

haszn 616, haszonelve 26,

berl6 stb.):

g)

Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad

h)

A szerz€,sjogcime, ideje (a jogviszany

3.

a)

A teleptiles neve, ahol az Lngatlan

b)

Az ingatlan

c)

Muvelesi

d)

Az dptilet fo

irga (vagy a

(Budapesten kenilet is):

alol kivett tertilet elnevez€se):

szerinti jellege (lakoltaz, tidtilo , gazdas6gi dptilet stb.),

az dptilet

e)

Az ingatlan

jellege (csal6di h6z, t6rsaslitz, szovetkezeti h6z, mrieml6k. rn(rhely,

tizlet.

rerrdelci. gartns, banyatelek stb.)

0A

:

jo96lklsa (tulaidonos. dlland6. illetve tart6s hasznril6. haszon6lvez6,
stb. ) :

s)

tulajdon eseten a tulajdoni hanyad rtrdfleke:

lr) A szerzes jogcinte ., id..ie (a jogviszonY kezdete)

4

4.
a)

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

b)

Azingatlan tertiletnagys6ga: ..................

c)

Muvelesi

d)

Az 6piilet fii rendeltetds szerinti jellege llak6hriz, udtil6, gazdas6gi
az epilet alaptertil ete :

e)

Az ingatlan jogi jellege

irga (vag,, a mrivelds

alol kivett tenilet elnevezese):

(csal6 di

stb.),

mriemldk, mrihely.

hd4 t6rsashdz,

tizlet, mutereffi, rendel6, gardzs, banyatelek stb.):

0 A nyilatkozo jog6llasa

tart6s haszn el.r., haszondlv ezo,

(tulajdonos, iilando,

b6rl6 stb.):

g)

Kdzds tulajdon eseten a tulajdoni hanyad

h)

A szerz€,sjogcime, ideje (a jogviszony

):

5.

a)

A teleptiles neve, ahol az rngatlan

b)

Az ingatlan tertiletnagysaga

c)

Mtivelesi

d)

Az eptilet fd

6ga (rragy a

(Budapesten kertilet is):

alol kivett tertilet elnevezese):

szerinti jellege (lakohaz, tidtil 6. gazdasagi eptilet stb.).

az eptilet

e)

Az ingatl
tlzlet. m

0A

ogl j el lege (csal 6di hiiz, tdrsash dz, szov etkezeti hin,

rendel6, gardzs, brinyatelek stb.)

h)

l6k. mtihely,

:

atkoz6 jogrilldsa (tula.idonos, 6lland6, illewe tart6s haszn6l6, ltaszon6h,ezr5,
stb.):

s)

m iiem

tulajdon esetin a tulaidoni hanyad mdrteke

A szerzesjog.ime. icleje

(a jogviszony kezdete):

5

I

c

6.
a)

A teleptilis neve, ahol az ingatlan fekszik

b)

Azingatlan terfiletnagysaga:

c)

Mtiveldsi

d)

Az dptilet fo rendeltetds szerinti jellege (lakoltdz, tidtil6 , gazdas6gi eptilet

irga (vagy a muveles

az eptlet alaptenilete

e)

(Budapestetr kertilet is)

alol kivett teriilet elnevezese):

),

:

Az ingatlan jogi jellege (csalidi h6z, t6rsashdz, szivetkezetrhin,

muhely.

izlet, mtitereffi, rendelci. gardzs. b6nyatelek stb.)

f) A nyilatkozti jog6ll6sa
bdrl6 stb.): ......

(tulajdonos. allando, illefve

lraszn 616, haszondlve 26,

.

g)

Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad rnefieke:

h)

A szerz1,sjogcime, ideje

(a

jogviszany kezdete)

7

a) A teleptiles

kenilet is):

neve, ahol az Lngatlan

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga:

c)

Il4uvelesi 6ga (vagy a mtivelds

ol kivett tertilet elnevezise):

d)

Az eptilet fd

jellege (lakohdz. tidtilo, gazdas6gi dptilet stb.),

az eptlet alaptertilete

e)

Az ingatlan jo

0A
s)K
h

i haz. tntieml dk. rnithely,

rendelo.,-{a razs. banyatelek stb. ) :

tizlet.

bdrlo

ell ege (csal ad i haz, t6rsashaz, szovetkezet

jog6ll6sa (tulajdonos. 6lland6. illetve tart6s haszn6l6. haszon6lvezS,
)

tulaidon esetdn a tulaidoni han-vad merteke

) A sze rz€,sj ogcf rile , idej e (a .iogviszony

kezdete)

6
I

II.
Nrgy ert6kti ing6sigok
1. Gdpj{rmiivek:

tfpus
a szerzes ideje. jogcime

tfpus
a szerz€,s ideje, jogcfme:

b)

tipus

tehergdpj6nnti, autobusz:

a szerzes ideje, iogcfme:

tfpus

a szerz€s ideje, jogcime: ...........

tipus

a szerzts ideje,

c)

j

motorkerekpir:
a szerzes

tf

pus

e, Jo gcf me:

tfpus
a

idej e. j ogcirne:

..

tf

/

a szerzes ideje, jogcfrne

pus

l
2.

Yizi vag)' I6gi jiirtnti:

a)

j

cllcge

tfpusa:

.

a szerz6,s ideje,

b)

iogcime:

.

jellege
tf

pusa: .

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

a szerzes ideje, iogcime

3.
a)

Vedett miialkotis, v6dett gytijtem6ny:
egyedi alkot6sok:
db

a szerzes ideje, jogcime:
db

megnevezds

a szerzes ideje, jogcfme:
megnerrezds

..

db

a szerzes ideje, jogcime:

b)

gyujtemeny:
megnevezis

db

megnerrezis

db

megnevezds

db

a szerz€,s idej e, jogcime

a szerzes ideje,

,

A SZCTZCS

i

jogcftne:

-84.

Egydb, daralronkdnt vagy k6szletenkent (gyiijtenrdnyenkdnt) a mindenkori k6pvisel5i
alapdij hathavi osszegdt meghalad6 6rt6kri ing6sfg:

a)

megnevezds:

a szerzes ideje, jogcfme:

b)

megnevezis:

........

a szerzes ideje, iogcime:

c)

megnevezds: . .......

a szerzds ideje. jogcime:

d)

megnevezds: ........

a szerz6,s ideje, jogcfme:

e)

.....ccooocto/

megnevezds:

a szerz€s ideje, iogcfme

5.

Ertikpapfrban elhely ezett megtakarit6s
reszjegy, ki ncstatj egy, v&Syonj egy, llagy

megnevezds: ..............o......
n6r,6rtdk, bi ztositasi dsszeg:

rnegnevezds:

nev6rtdk, biztosftasi osszeg:

megnevezds:

nevdrtdk, biztositasi

megnevezds:

ndvdrtdk. bi

osszeg

nevertek - brztosf tasi osszeg

egyeb befektetes (reszvdny, kdtvdtry,
biztosit6s stb.):

L)

6.

Ft

Takarekbetetben elhely'ezetI rnegtakarftirs

Ft

7.

A rnindenkori kdpviseloi alapdij hathavi

cisszeg6t meghalad6 keszpenz:

Ft

8.

Az <isszessdg6ben

a)

penzintl,zeti

a mindenkori kepvisel6i alapdil hathavi <isszegdt meghalado
p€nzintdzeti sziimlak<ivetel6s vagy m6s, szerz1des alapjrin fenn6l16 pdnzk6vetel6s:

forintban:

sztrmlatr<ove te I ds

...

devizaban (fori ntdrteken)

b)

:

:

m6s szerzodds alapjan fenn6ll6 pinzkdvetelds 6sszege:
I;t

9.

IVI6s, jelent<isebb drtekri vagyont6rgyak, ha az.ok egytittes 6rt6ke
kdpviseloi alapdij hathavi 6ss zeget meghaladj a:

megnevezds
megrlevez6s

megnevezis
megnevezds

megnevezis
megrlevezds

megnevezis
rnegnevezds

a mindenkori

l0
a

I II.

Ta rtozfrsok
E,bben a rovttban k6rjtil< felttintetni a ktiztartozirs cfm6n,
valamint a p6nzin tilzettel vagy maginszenr6l.velil<el szentben
esetlegesetr

l.

f

ennillo ttrtozfsait

Kortartozas (ad6, vdnt, illetdk, tb-jdruldk stb.):
.Fr.

2.

Pdnzint6zettel szembeni tartoz6s (hitel, kolcstin

stb.): ........A..{:2.:.W.9.,
Ft

3.

L

MagAnszemdlyekkel szembeni tartozils

Q.Q.,

..Ft

Iv
Egy6b ktizlend6k

t1
,

B)
."T

OV

resz*

E D E I-, IINI N Y I [.,A T

KO Z AT

(azorszirggyil6si kepviselo javadalmaz6s6n kivUli ad6ktitelesitivedehnek)

1.

Foglalkozdsa:
Munkahelye
Sztinetelteti-e foglalkozas6t

rgen
NCffI

Fogl alkozas6b6l szdnnazo havi adokoteles (brutto)

2. Az l.

pontban

frt foglalkoz6siin kfvtili,

Ft

olyan tevekenysdge, amelybol

ad6koteles jovedelm e szarmazik:

a) A tevdkenyseg megnevez6se: ..

b) A kifizeto szernelye
(kivdve ajogszab6lyon

c) A jovedel

titoktartdsi kdtelezetts eg al6 es6 tevekenysdgek)

:

ge (havi, eg)''eb rcnd.szeressegti, eseti vagy id6szakos)

jovedelem (brutt6) osszege

Csak az. arsT.aggytilesi kdpviseld tolti ki!

Ft

l2

a) A terrdken)'seg nlegtlevezise:

.

b) A kifizeto szem6lye
(kir,6ve

a

jogszabdlyon alapul6 titoktartisi k<itelezettseg alit es<l tevdkenys6gek)

c) A jcivedelem rendszeressige (havi, egydb rendszeressegii, eseti vagy

d) A jovedelem (brutto) osszege:

a) A tevdkenysdg megnevezese:

b) A kifizet6 szemelye
(kiveve a j

c)A

Ft

.

titoktarl6si kotelezettsd g ala es6 teveketlysdgek):

rendszeressege (havi, eg,veb rendszeressegti. eseti vagy idoszakos):

d) A iovedelem (brutto) osszege:

Ft
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C) r6sz
G AZDASAG

I

E,RD E,KELTSEG

I NYILATK OZAT

Gazdasdgi trirsasdgban fenn{ll6 tisztsege vagy 6rdekeltst{ge:

I
l. Gazdasirgi tdrsasag neve: ........
2. Szekhelye:

3. Gazdashgi t6rsas6g form6ja:

4. Az erdekeltsdg formaja (tulajdonos,

reszvenyes. bt. eseten

tag stb.):

5. A tulajdoni drdekeltsig keletkezdsekori u'ttnya:

%

6. A tulajdoni irdekeltsdg jelenlegi ar6uya:

o/

7. Nyeres6gbol val6

%

8. A

rdszesedese:

gazdas6gi tarsas6gban

viselt

rr.
1. Gazdasdgi tiirsas6g neve:

2. Szekhelye:

...

fbrmaja

3. Gazdas6gi

4. Az

5

lormaja (tulajdonos, r€szveny-es, bt. esetin beltag/ktiltag stb.)

ajdoni drdekelts6g keletkez.esekori aranya:

%

6. A tulajdoni drdekcltsdg jelenlegi at'anya:

%

7. Nyeres6gb6l val6

%

8. A

riszesedese: ....

gazdasagi t6rsas6gban viselt tisztsige:

t4

III.
l.

()az.dasagi tdrsasag neve:

2. Szekhelye:

3. Gazdasdrgi tdrsasdg fonnaja

4. Az,drdekeltsig fbrmaja (tulajdonos,

reszvenyes. bt. eseten

stb.):

5. A tulaidoni

drdekeltsdg keletkezesekori arinya: .......

%

6. A tulajdoni

drdekeltseg jelenlegi arutya:

%

'l

.

o/
/o

Nyeresegb6l valo rdszesedese:

8.

A

l.

Gazdas6gi t6rsasag neve: ...

gazdasagi tdlsasdgban viselt tisztsege

2. Szekhelye:

3. Gazdasitgi t6rsas6g

4. Az erdeke

5.A

form

a:

aJa

(tula.idonos, rdszvenyes, bt. eseten beltag/kiiltag stb.):

doni drdekeltseg keletkezesekori ardnya:

tulajdoni drdekeltsdg jelenlegi ar6nya:

7. Nyeresegbol val6 rdszesedese:
8.

A

....

gazdas6gi t6rsasagban viselt tisztsdge:

%

%

%

15

i

V

I.

Gazclas6gi tarsasdg neve

2. Szekhelye

3. Gazdasagi t6rsas6g fonn

irja: ......

4. Az 6rdekelts6g formrija (tulajdonos,

r6szv6nyes. bt. esetdn beltag&tiltag

5. A tulajdoni irdekeltsig keletkezdsekori

ar6nya:

o/

7. Nyeresegb6l val5 rdszeseddse:

A

o/
/o

o/
/tt

6. A tulajdoni drdekeltsig jelenlegi arutya

8.

)

... /l)

gazdasagi tS.rsasdgban viselt tisztsege:

vI.
l.

Gazdasdgi t6rsasdg never ......

2. Szekhelye:

3.

Ga zrJasdgi tirrsaselg

4. Az erdekeltseg

5. A tulai

6.A

a (tulajdonos, rdszvenyes, bt. eseten beltaglkiiltag stb.):

irdekel tsdg ke I etkezesekori arin"a

doni 6rdekelts6g jelenlegi artmya:

Nyeresegbol val o reszesedese:
8. A gaz.dasigi tfrsasdgban viselt tisztsege:

:

%

o/o

%

t6

D) r6sz*

KIMUTATAS
az orsziggyfil6si k6pvisel6nek az Orsziggyiil6st6l, sajit prflrtjit6l vagy
k6pvisel6csoportjit6l, illetve a ttirvr6nyhoz6i munkit trlmogat6 alapftvinyt6t
kapott, a k6pvisel6 munkijrinak ellitrlsihoz sziiks6ges vagy azzal szoros
tisszefiigg6sben l6v6 juttatisokr6l 6s ingyenes hasznilatba adott dolgokr6l
(a tovrlbbiakban : juttatis)

A juttatis ideje

.

3-

3rO1

9, t9

fr^)t

9 oh, -

A juttat6s megnevez6se

if

e Ptl vYnGkk'eTYft

Ip'JD AJ.IAS LilN,LAT

Csak az orszaggyul6si k6pvisclo tolti ki!

A juttat6s 6rteke

udu Y ee:A tNT
uFfruArA\pq^f dtlt

,fCR

ileaurndtfl,tr dpflU

t1
E) resz'*

KTN{TITATAS

az orszitggytil6si k6pvisel6nek k6pvisel6i megbizat{s:lval iisszeftigg6sben kapott
ai{nd6kair6l 6s az e n-vilatkozat D) pontja aki nem tartoz6 ingyenes juttatisair6l
(a tovdbbial<ban: ajind6k)

Az ajand ekozits ideje

Az

aj

6nddk nregnevezese

Az aj6ndek ertdke

/\

/

/

' Csak a7. ctrszaggytilesi kepviselo tolti ki!

r8

,

F) r'rlsz

KIMI.]TATAS
bdrnril.ven tevdkenysdge, in96 va5y" ingatlan tulajdona, illefve ezekhez fiiz6d6 egv6b
jogosults:iga alapjin, tov{bbi e nyilatliozat C) pontj{ban mcgieltilt gazdas{gi
t{rsas{g(ok)nak juttatott illami, illetve eur6pai uni6s t{rnogatdsokr6l (a
tovdbbiakban: timogat{s)

A tarnogat6s

A tarnogatds

A tdmogat6s

A t6mogat6st

A tdmogaffis

jogosulda

megszerzesinek
iogcfme, rnodia

megsz erz€,s6r1ek

nyujto

celj a

A tamogads
ertike

idopontja

//
-/

_/
//

/

-/

_/

_/
*)F*

Kelt

fr.7...rs..T.

p..U.D

L',7.Lt.

CV

al

ho

o8

rlap

Jelen nyilalkozathoz csatoltam a velem ktiztis haztartrisban 616h6zas-l6lett6rsam,

flAEXA5

T+-^>

[ rA

I\JNJtrI

valarnint a velem kozos hintafi6st'ran el6 gyermeke(i)rn.

nyi I atko z atatl ny

i

I

atk ozatait*

a kepviselii aldfrdsa

*

Csak az orsziiggl'tilcsi kcpviselo t0lti ki!

