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Az Orsz6sgyrildsrol szol6 2012.6vi XXXVI. torvdny 1. melldklete alapj6n

Vagyon-, jdvedelem- ds gazdasdgi drdekeltsdgi nyilatkozot
orszdggy iildsi kdpviself szdmdra

A nyilatkozatot ado szem6lye

l.

A nyilatkozatot ad6 *:

a)

orszdggytildsi k6pviselo

b)

az orszitggytil6si k6pvisel6vel kozds hiztartirsban elo hilzas- vagy 6lett6rs
(a tov6bbiakban: hinas- I elett6rs)

c)

az orszdggytildsi k6pvisel6vel kozos hirnartisban 616 gyermek
(a tov6bbiakban: gyermek)

2.

Az orszirggytil6si k6pvisel6 neve:

3.

Ahdzas-/61ett6rs neve:

4.

A gyermek neve:

*Csak a saj6t szemdlyere vonatkoz6 adatokat toltse ki!
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A) resz
VAGYONI NYILATKOZAT
I
Ingatlanok*

1.

a)

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

3tol-

NrO rL^
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M
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b)

Az ingatlan teriiletnagys6ga:

c)

Mtivelesi

d)

Az 6ptilet fo rendeltetds szerinti jellege (lakohiv, tidtil6, gazdasiryi dpiilet stb.),
az 6ptilet alaptertilete:

6ga

(vagy a mtivelds alol kivett tertilet elnevez6se)

I g t-

e)

Kry

il

r,^t--

Az ingatlan j ogi j ellege (csal6di hin, tirsashia, szdvetke zeti hdz, mtiemldk, mtihely,
tzlet, mtiterem, rendel6 , gardzs, b6nyatelek stb.):
i

S

rlpr
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0 A nyilatko z6 jogitll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tartos haszn6l6, haszonllvezo,
bdrlo stb.):

Tu LA

*

o NJos

g)

Kdzds tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad m6rtdke

h)

A

*

szerz6,s

jogcfme, ideje (a jogviszony kezdete):

Az ingatlan-nyilvdntart6si adatokkal rnegegyezoen kell kit6lteni!
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a)

A teleptil6s neve, ahol azingallan lbkszik (Budapesten kertilet is):

b

Az ingatl an tertil etnagy

:

rendeltet6s szerinti jellege (lakoh6z, tidtilo , gazdasttgi dptilet stb.),

Az dptil
az dptilet

e)

ga

dsi 6ga (vagy a muvelds alol kivett tertilet elnevez6se):

c)

d)

s6

ete

Az ingatlan jogi
ijzlet, mtiterem,

j

ege (csal6dihdz, t6rsash6z, szovetkezeti

,

htn, mieml6k, mrihely,

garazs, b6nyatelek stb.):

0 A nyilatkozo jogitll6sa (tul

nos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszonllvezo,

b6rl6 stb.):

g)

Kdzos tulajdon eset6n a tulajdoni

h) A szerzds jogcime, ideje (a jogviszony

mertek
)
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a)

A teleptilds neve, ahol az ingatlan fekszik (Buda

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga

c)

Muvel6si

d)

Az dptilet fd rendeltet6s szerinti jellege (lakohiz, tidtil6, gazdasiryi
az epiilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan j ogi j ellege (csal6di haz, tdrsashdz, szdvetke zeti hin, mueml6k, ffi

6ga

keriilet is ):

(ragy a mtivel6s alol kivett tertilet elnevezdse)

stb.),

tizlet, mtiterem, rendelo , garazs, binyatelek stb.):

0 A nyilatkozo

jogttll6sa (tulajdonos, 6llando, illetve tart6s haszn6lo, haszon6l

berlo stb.):

g)

Kozds tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad mdrtdke:

h)

A

szerzes

jogcfme, ideje (a jogviszony kezdete):

Y,

4
4

)

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

an tertiletnagys6ga:

b)

c)M
d)

e)

6ga

(vagy a mtiveles alol kivett tertilet elnevezdse)

Az 6ptilet fo

Itet6s szerinti jellege (lakoh6z,

az 6ptilet

ete

Az ingatlan jogi jell e

tidtilo, gazdasilgi 6ptilet stb.),

(csal5di hiz, tixsashhz, szovetke zeti hin, mueml6k, muhely,

ijzlet, mriterem, rendel 6,

, b6nyatelek stb.):

0 A nyilatkozo jog6ll6sa (

s, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszonllvezo,

b6rlo stb.):

g)

Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni

ad m6rtdke

h) A szerzes jogcime, ideje (a jogviszony

)
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a)

A teleptilds neve, ahol az ingatlan fekszik (B

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga

c)

Mrivel6si

d)

Az dptilet f6 rendeltet6s szerinti jellege (lak6hdz. tidtilo, gazdashgi
az epilet alaptertilete :

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hdz, ttrsashdz, szovetke zeti hiz, mtiemldk,

6ga

(ragy a mtivel6s al6l kivett tertilet

kertilet is):

e

let stb.),

tihely,

tizlet, mtiterem, rendel6 , garazs, b6nyatelek stb.):

0 A nyilatkozo jogirll6sa (tulajdonos, 6llando, illetve tart6s haszn6lo, haszondl
berlo stb.): .....

g)

Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad mdrteke:

h)

A

szerz6,s

jogcime, ideje

(a

jogviszony kezdete):

5
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a

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

b)

Az

c)

Muvel

d)

Az 6ptilet fo
az epiJ,let ala

e)

tlan teriiletnagys 6ga:
trya

(vagy a muvel6s al6l kivett tertilet elnevezdse)

Itet6s szerinti jellege (lak6h6z,

tidiilo, gazdasigi 6ptilet stb.),

ete

Az ingatlan jogi jell eg (csal6di htv, tirsashdz, szovetke zeti hiz, mtiemldk, mtihely,
ij,zlet, muterem, rendelo,

b6nyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6 jogill6sa (tul a

onos, 6llando, illetve tart6s haszn5l6, haszonllvezo,

b6rl6 stb.)

g)

Koz6s tulajdon eset6n a tulajdoni

mdrt6ke:

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

)
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a)

A teleptilds neve, ahol az ingatlan fekszik (B

b)

Az ingatlan teniletnagys6ga

c)

Mtiveldsi

d)

Az epillet fo rendeltetes szerinti jellege (lak6h6z, tidtil6,
az ep;J^let al aptertil ete :

e)

Az

6ga

esten kertilet is):

(vagy a muvel6s alol kivett tertilet el

ingatlan j ogi j ellege (csal6di

)

eptilet stb.),

hin, tirsashdz,, szovetke zeti hin, m

6k, mtihel Y,

tzlet, muterem, rendelo , garazs, bdnyatelek stb.):

0 A nyilatko zo jogitllSsa

(tulajdonos, 6llando, illetve tart6s haszn6l6,

b6rlo stb.)

g)

Kdzos tulajdon eset6n a tulajdoni hdnyad mdrtdke:

h) A szerzes jogcime, ideje (a jogviszony

kezdete):

lvezo,

t

6

II
Nngy 6rt6kii ing6srlgok

I
a)

jirmtivek:
tfpus

yg6pkocsi
a szerz6,s ideje, jogcime

tfpus
a

ideje, jogcfme

tipus

a szerzds ideje,

b)

clme

tehergdpj6rmti, aut6busz

tipus

a szerz€,s idej e, j ogcime

tfpus
a szerz6,s idej e, j ogcime

tipus

a szerzes ideje, jogcime:

c)

motorkerdkpSr:

tipus

a szerzls ideje, jogcime:............
tipus
a szerz6,s ideje, jogcime

tf pus
a szerzes ideje, jogcime

(

7

2.

Yizi vagy lcgi jirrmii:

a)

jellege:
a
a

b)

s ideje, jogcfme

jellege:
tfpusa:

a szerzds ideje,

3.
a)

j

V6dett miialkotds, v6d

gyiijtem6ny:

egyedi alkotisok:

a szerzds idej

e, j

megnevez6s

db

megnevezds

db

megnevez6s

...... db

ogcime:

a szerzds ideje, jogcime:

a szerzds ideje, jogcfme:

b)

gytijtemeny:
me

db

megnevez6s

db

megnevezds

db

a szerzds ideje, jogcfme:

a szerzds ideje, jogcfme:

a szerzds ideje, jogcime:
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Egyeb, darabonk6nt vagy kdszletenkdnt (gytijtemdnyenkenl) az Orsz6ggytildsrol sz6lo
2012.6vi XXXVI. torveny 104.$ (1) bekezddse szerinti kepviseloi tiszteletdij hathavi
ossze get meghalado irt6kii ingos6g:
a)

CZCS:

A SZCTZES

b)

e,

jogcfme:

me

a szerz€,s ideje,

c)

j

megnevezds:

a szerz,!,s ideje, jogcime:

d)
a

megnevezds:

szerz6,s ideje,

e)

jogcime:

megnevezds:

a szerzds ideje, jogcime:

5.

Ertdkpapirban elhelyezett megtakarft6s
reszjegy, kincst6rj egy, vagyonj eBY, naBY

megnevez6s:

n6vertdk, biztositSsi dsszeg:

megnevez6s:

ndvertdk, biaositasi osszeg :

megnevezds:

ndv6rtdk, biztosit6si 6sszeg:

megnevez6s:

ndvertek, biztosit6si osszeg:

megnevez6s:

ndvertek, biztosit6si osszeg:

egydb befektetds (rdszvdny, kcitv6ny,
biaosit6s stb.):

9
a

6.

l'akardkbetdtben elhelyezett megtakarft6s

Ft

Ft

7. Az Orsz6ggyul6srol

szolo 2012.6vi XXXVI. torvdny 104. $ (1) bekezdese szerinti

kepvisel6i tiszteletdij hathavi dsszegdt meghalad6 kdszpdnz:
Ft

8.

Az

a)

hitelintdzeti szitmlakovetel6s:

osszessdg6ben az Orszdggytilesr6l sz6l6 2012. dvi XXXVI. torvdny 104.
bekezdese szerinti k6pvisel6i tiszteletdfj hathavi osszeg6t meghalado
hitelint6zeti szitmlakcivetel6s vagy m6s, szerzodds alapj6n fenn6llo p6nzkovetel6s:

dev izirban

b)

(

$ (l)

fori nt6rt6 ken)

mds szerzodes alapj6n fenndllo pdnzkdvetelds cisszege:

Ft

g.

M6s, jelentosebb 6rtdkti vagyont6rgyak, ha azok egytittes 6rt6ke az Orszirggytildsrol
sz6l6 2012. evi XXXVI. torvdny 104.$ (l) bekezddse szerinti k6pviseloi tiszteletdfj
hathavi osszegdt meghaladj a:

megnevez6s:
megnevez€,s:

megnevez6s:
megnevezds:
megnevezds:
megnevezds:
megnevezds:
rnegnevezds:

-
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III.
Tartozisok
Ebben a rovatban k6rjtik feltiintetni a ktiztartozzis cim6n,
valamint a hitetint6zettelvagy magfnszemdlyekkel szemben
esetlegesen fennf 116 tartozf sait

1.

Koztartoz6s (ado, v6m, illetek, tb-j6rul6k stb.)
Ft.

2.

Hitelintdzetlel szembeni tartoztrs (hiteI, kolcson stb.)

.,.9Q9.,
Ft

3.

t {oo, ooo,'

Mag6nszemdlyekkel szembeni tartoz6s

Ft

IV
Egy6b ktizlend6k

- 1l
B) r6sz*
.T

OVNOELE

MNYI LAT KO

Z

AT

(az orszitggytildsi k6pvisel6 javadalmazdsin kiviili ad6koteles jovedelmek)

1.

Foglal

a

Munkahelye
lgen

Sztinetelteti-e

nem
Foglalko zdsitbol

havi adokoteles (brutt6) jdvedelme

2. Az 1. pontban irt

Ft

kivtili, valamennyi olyan tevdkenysdge, amelybol

adokdtele s j 6vede lme szdrmazlk'.

a) A tev6kenys6g megnevez6se

b) A kifizeto szem6lye
(kiv6ve a jogszab6lyon alapulo titoktart6si kotel

g al6 eso tev6kenysdgek):

vagy id6szakos):

c) A jovedelem rendszeressdge (havi, egy6b rendszeressdgti,

d) A jovedelem (brutto) osszege

'Csak azorszlggytildsi kdpviselo tolti ki!

Ft

-t2
a) A tev6kenysdg megnevezdse

b)Aki
(kivdve

szem6lye
a

j

yon alapulo titoktart6si kotelezetts6g

c) A jovedelem

a16 eso

tevekenys6gek):

(havi, egyeb rendszeressdgti, eseti Yagy idoszakos):

Ft

d) A jovedelem (brutto) 6ssze

a) A tevdkenysdg megnevezdse

b) A kifizeto szemdlye
(kivdve a jogszab6lyon alapulo titoktart6si kotel

al5 es6 tev6kenys6gek):

idoszakos):

c) A jovedelem rendszeressdge (havi, egydb rendszeress6gu,

d) A jovedelem (brutto) osszege

Ft

_ t3
C) r6sz

GAZDASACT ERDEKELTSEGI NYILATKOZAT
azdasigi tirsasigban fenndlki tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:

I.
neve

1. Gazdas6gi

2. Szdkhelye

3. Gazdas6gi tarsas6g

4. Az 6rdekeltsdg formeja

a

(

, r6szv6nyes, bt. esetdn beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni drdekeltsdg
6. A tulajdoni

artnya:

6rdekeltseg jelenlegi

%
%

7. Nyeresdgb6l valo r6szeseddse

8. A

%

gazdasrigi tarsas6gban viselt tiszts6ge

II.
l.

Gazdas6gi t6rsas6g neve

2. Szdkhelye

3. Gazdas6gi t6rsas6g form6ja

4.

stb.):

Az6rdekeltseg form6ja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. eset6n bel

5. A tulajdoni drdekeltseg keletkez6sekori aritnya:
6. A tulajdoni

drdekeltseg jelenlegi aritnya:

7. Nyeresdgbol valo reszeseddse

8. A

gazdas6gi t6rsas6gban viselt tisztsdge

%

%

%
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II I.

l. Gazdas6gi t6rsas6g neve
2

3. Gazdas6gi

4.

form6j a:

Az6rdekeltsdg

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

5. A tulajdoni

drdekeltsd

kel etkez6sekori ardny a'.

%

6. A tulajdoni

erdekeltseg

jel

%

gi aritnya

%

7. Nyeres6gbSl val6 rdszesed6se
8. A gazdasdgi tarsas6gban viselt ti

l.

e

Gazdas6gi tarsas6g neve

2. Szdkhelye

3. Gazdas6gi tarsasig form6ja:

4. Az 6rdeketts6g form6ja (tulajdonos, rdszvdnyes, bt.

5. A tulajdoni drdekeltsdg keletkezdsekori arirnya
6. A tulajdoni

beltaglktiltag stb.):

%

erdekeltsdg jelenlegi ardnya

7. Nyeresdgbol valo rdszeseddse
8. A gazdasdgi t6rsas6gban viselt tiszts6ge

%

-

I

l5

V
t6rsas6g neve

1

2. Sz6khelye:
formdja

3. Gazdas6gi

4. Az 6rdekeltseg fo

a (tulajdonos, rdszvdnyes, bt. eset6n beltaglktiltag stb.):

5. A tulajdoni 6rdekeltsdg
6. A tulajdoni

6rdekelts6g jelenl

arlnya:

%

%

ya

%

7. Nyeres6gb6l val6 r6szesed6se:
8. A gazdasdgi t6rsas6gban viselt tisztsdge:

VI.

l.

Gazdas6gi t6rsas6g neve

2. Sz6khelye:

3. Gazdas6gi t6rsashg form6ja

4.

Azdrdekeltsdg formdja (tulajdonos, rdszv6nyes, bt. esetdn

5. A tulajdoni erdekeltseg keletkez6sekori

arAnya:

tag stb.):

%

6. A tulajdoni drdekeltsdg jelenlegi ardnya

%

7. NyeresdgbSl val6

%

8.

A

r6szesed6se

gazdasdgi t6rsas6gban viselt tisztsdge

I
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D) r6sz.

KIMUTATAS
az orsziggyiil6si k6pvisel6nek az Orsziggyiil6st6l, sajit p6rtjit6l vagy
k6pvisel6csoportj6t6l, illetve a ttirv6nyhoz6i munkrit t6mogat6 alapitvinyt6l
kapott, a k6pvisel6 munk6jrinak ellitisfhoz sziiks6ges vagy azzal szoros
tisszeftigg6sben I6v6 juttatisokr6l 6s ingyenes hasznflatba adott dolgokr6l
(a tovf bbiakban: juttatis)

A.juttat6s ideje

*

A juttatris megnev ezdse

91, 3

u[€M

lc/g

t0$DRo+A\J

'{Nr

Csak azorszhggyiil6si k6pviselci tdlti ki!

YA

6e

d

5 YA

aAyoT

A.iuttat6s drt6ke

T$ve'ur sJ-ertuJT
Nr6,ttfrAncarlf.

rc&uE'uY
N€GprrrA
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wbfl h&,

t
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)

E) r6sz.

KIMUTATAS
az orsziggy ii l6s i kdpv isel 6 n ek k6pvis e I 6 i m egb tzatfisixa I tisszefti gg6s b en ka po tt
ajrlntlekair6l 6s az e nyilatkozat D) pontj a ali nem tartozf ingyenes juttatdsairdl
(a tovrlbbiakban : ajrlnd6k)

Az

*

aj and6tqzas ideje

\\

Az ajtnd6k megnevez6se

Csak az orszitggytilesi kdpviselo t0lti ki!

Az ajinddk ert6ke

q

I

-

l8

I
F) rdsz

KIMUTATAS
b{rmilyen tev6kenys6ge, ing6 vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhezftz6d6 egy6b
jogosultsiga alapjin, tovibbri e nyilatkozat C) pontjfban megieliilt gazdasrlgi
tirsas{g(ok)nak juttatott rlllami, illetve eur6pai uni6s tSmogatf sokr6l (a
tovribbia kban : tf m ogat:ls)
A t6mogat6s
jogosultja

\<_\

megszerzdsdnek

A t6mogat6s
megszerzds6nek

.iogcime, m6dja

idopontia

A t6mogat6s

A t6mogat6st

A t6mogat6s

A tdmogat6s

nyujt6

cdlja

drt6ke

\

\
***
Kelt: ...$...tm h?CST

, ....&\2.L1..,.... ev

ol,

h6

......0.h.,,.... nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem kdzos h|ilartitsban elohinas-/elett6rsam,

A

\
r
LrAS qli>LtAPue-l

valamint a velem kozcis hbnartdsban

ny

iI

atko zatifil ny il atko zatai

616

gyermeke(i)m,

*

t

.

aa.aaaaaaaaaaaaaaaaaa

a k6pvisel6 al6fr6sa

Csak azorszaggytildsi kepviselo tolti ki!

