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Az Orsz6qq]-ulesrol szol6 2012. evi XXXVI. ton,inL1. sz. melldklete alapj6n

Vagyon-, jdvedelem- ds gozdasdgi drdekeltsdgi nyilstkozat
o

rszd ggl iil ds i keipviself szdm

d

ro

A nyilatkozatot ado szem6lye

D0-

r/oluec rAL

t.

A nyilatkozatot ad6 *

a)

orsz6ggyrilesi kdpviselo

b)

az orczl,ggytlldsi kepviselovel koz6s hitnartdsban dl6 hdzas- vagy dlettdrs
(a tovdbbiakban : hazas- I elettdrs)

c)

az orszirggytildsi kepviselovel kdzos h6ztartdsban dl6 gyerrnek
(a tov6bbiakban: gyermek)

2.

Az

orszd-egytildsi kepviselo neve:

-1

A h6zas-ielett6rs neve:

1

A gyermek neve:

a

*Csak a sa-idt szenril,"-el'e vottatkoz6 adatokat tOltse ki!

2

A) r6sz

VAGYONI NYII,ATKOZAT

I
Ingatlanok*

I
a)

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

J(

t-

h

I

.J

3

b)

Az ingatlan tertilehragysiga:

c)

Mtiveldsi

d)

Az 6ptilet f6 rendeltetds szerinti jellege (lakoh6z, tidti[6, gazdasdgi dptilet stb.),

6ga (r,agy a

tfu\,^n

mtivelds alol kivett teriilet elnevezdse)

.t

azeptletalaptertilete:
4(O

e)

Az ingatlan jogi jellege (csaladi hhz, tAlsashiz, szovetkezeti hdz, mtiernldk, mtihely,
tizlet, mriterem, rendel6 , garizs, bdnyatelek stb.):

0 A

nyilatko
berlo stb.):

g)

zo jogitlldsa

(tulaj donos, 6llando,

u,,[L\ !")*

illetve tartos hasznalo,

I
kezdete):

At. irrgatlan-n;,ilviirrtarl.lsi adatolikal nregegy"ez-oen kell kitolteni!

41

haszon elvezo,

t{xrrlf)

I

Kcizos tulaidon eseten a tulajdoni hdnyad mdrtike:

h) A szerzes jogcfme, ideie (a jogviszony

'

riuL

)-

e\ rl

a
-)

)

a)

A teleptilds neve, ahol az in,qatlan lekszik (Rudapesten kertilet is)

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga:

c)

Muvelesi

d)

Az 6ptilet fo rendeltetds szerinti jellege (lakoh6z. tidtil5,

6ga (vagy a rntiveles alol

az eptilet alapteriilete

e)

kivett terrilet elnevezese):

asdgi dptilet stb.),

:

Az ingatlan jogi jellege (csalirdi haz, tirsashdz.

haz. rntie m I 6k, nrtihely.

Uzlet, tnitterem, rendelS, garizs, bdrtyatelek stb.):

0 A nyilatkozo jogttll6sa (tulajdonos, 5llandr5,

illetve tart6s haszndlo, haszonllvezo,

bd116 stb.):

i'

s)

Kdzos tulajdon esetdn a tulajdoni hdnyad'mer16k

h)

A

szerzds

jogcime, ideje (a jogviszony"kezdete):

3

a)

A telepiilis neve, ahol az

b)

Az ingatlan

c)

Mtiveldsi

d)

Az dptilet fo rend
az eptilet alap

e)

Az ingatlan j

f) A nyil
g)

tivelds altil kivett tertilet elnevezdse)

szerinti jellege (lakoh6z, tidiilo, gazdasdgi eptilet stb.),
ete

jellege (csal6di ltiz, t6rs ashaz, szdvetke zeti hdz. rntiemldk. tntiltely,
, rendel6. gar6zs. birnyatelek stb.):

tizlet. mir

berlo

ga:

terr.iletnagy

6ga (vagy a

an fekszik (Budapesten kertilet is):

ozo jogdllasa (tulajdonos. dllando. illeNe tartos haszn6lo. haszon€lvezo,
)

Kcizcis tulajdon esetdn a

tulajdoni hirnyacl rnertdke

h) A szerzes jogcfme, ide-ie (a jogviszony kczdete):

4

4

a)

A teleptilds neve, ahol

b)

Az ingatlan tertiletnagysiga:

c)

Muvelesi 6ga (vagy a mtivelds alol kivett teriilet elnevezdse):

d)

Az dptilet fo rendeltetds szerinti jellege (lakoh6z, iidtil6,

zrz

in-{atlan f'ekszik (Budapesten kertilet is)

I

6gi eprilet stb.),

az 6pUlet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di haz- tarsashaz,

haz.^

rnriemldk, mtihely,

tizlet, mtiterem. rendelo , gu'62s, banyatelek stb.):

f) A nyilatkozo jogitllSsa

(tulajdonos, irlland6

illetve tart6s haszndl6, haszonelvezo,

bdrl6 stb.): ..

g)

Kdzos tulajdon eseten a tulajdoni hinyad

h)

A szerzd,s j ogcime,

idej e (a j ogvis zony ezdete):

5

a)

A teleptil6s neve, ahol az ingat

b)

Az ingatlan tertiletnagy

c)

Nftiveldsi 6ga (vagy a rn[ivel6s alol kivett teriilet elnevezdse):

d)

Az dptilet fo ren
az dptilet

e)

0A

jogi jellege

(csala

di hdz, tfr.sashiiz, szovetkezeti haz, mienrl6k. rnt-ihely,

terenr, rendel6, garizs, bdnyatelek stb.):

n yilatkoz6

berlo stb.):

g)

tetes szerintijellege (lakoh6z, tidiilo. gazdas|gi dptilet stb.).
ete:

Az ingatl
tizlet.

fekszik (Budapesten kertilet is):

.iogdllirsa (tulajdonos, 6llando, illetve tartos haszn6lo. ltaszonelvezo,

.

K(izds tulajdon esetdtt a tulaidoni hanyad rnertdke: ....

h) A szerzes jogcfme.

ideje

(a

jogviszony- kezdete):

..

5

(t

a)

A teleptiles neve, ahol

b)

Az in,{atlan tertlletnagysdga

c)

Miivelesi 6ga (vagy a mtivelds al6l kivett tertilet elnevezdse):

d)

Az dptilet fo rendeltetds szerinti jellege (lakohaz, tidiilo,
az dptilet alaptertilete

e)

Az

erz

ingatlan fekszik (Budapestetr keriilet is):

dptilet stb.),

:

ingatlan jogi jellege (csalidi

hiz,

t6,rsashaz, szdvetkezeti hdz, mriemldk, mtihely.

[izlet, nrriterem, rendel6. garizs, b6nyatelek stb.):

t) A nyilatkozl jogirlldsa (tulajdonos, 6lland6, illetve tartos haszn6:16, haszotlelvezo,
birlo stb.):

g)

Kcizos tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad rnert6ke:

h) A szerzes jogcfme, ideje (a jogviszotty

kezdete):

7.

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga:

c)

N4uveldsi 6ga (vag,t a mtivel

d)

Az dptilet fo rendeltet6s szerinti jellege (lakoh6z. tidtil6, gazdas6gi 6ptilet stb.),
az epilet alaptertilete:

ol kivett tertilet elnevezise):

,,,,

e)

Az ingatlan jogi jell
tizlet. nr(tterem,

0 A nyilatkozo
bdrlo stb.):

g)

(csal6di hiz, tarsashaz, szovetke zeti hiz. rnuemldk. rntihely,

lo. garizs. b6nyatelek stb.):
og6llasa (tulajdonos. 6llando. illewe tartos haszn6l6. haszou6lvez6,

.

Kozos tul don eseten a tulaidoni hanyad tnerteke

h)A

jogcirne, ideje (a jogviszany kezdete):

6

II
Nrgy 6rt6kti ing6s:igok
1.

G6pjflrmtivck:

a)

tfpus

szemilyg6pkocsi
a szerzd,s ideje, jogcfnre

tipus

a szerz€,s ideje. jogcime

tipus

a szerz€,s ideje, jogcirne

b)

tehergdpjdrmti, autobusz:

... tipus

a szerzds ideje, jogcfme: .........

tipus

a szerzes ideje. jog

tipus

a szerzds ideje,

c)

j

tfpus

motorkerdkp6r:
a

deje, jogcime

tipus
a

ideje. jogcirne

tfpus
a szcrzis idcjc, jogcfrne

1

2.

Yizi vag), Icgi

a)

jellege:

jfnnii:

tfpuser:

a

b)

sz.,erz6,s

ideje, jogcime

jellege:
tipusa:

a

3.
a)

szerz6,s ideje,

jogcime:

....

V6dett miialkotds, v6dett gytijtem6ny:
egyedi alkotdsok:
,

..... megnevezes

db

megnevezes

db

megnerrezds

db

megnevezis

db

megnevez6s

db

rnegnevez6s

db

a szerzd,s ideje, jogcime:

a szerzds ideje, jogcime:

a szerzds ideje, jogcfrne:

b)

gXdjtemein\':

a szerz€s ideje, jogcime:

a szerzds ideje, jogcime

a szerz€s ideje,

j

8

4.

Ligydb. darabonkdnt vagy kdszletenkent (gl.tijtenrdnyenkdnt) a rnindenkori kipviseloi
alapdfi hathavi osszegit meghalado crtdkti ing6stig:

a)

nrcgnevezds:

a szerzds ideie, jogcime:

b)

megnevezds:

a szerzds ideje, jo-ucime:

c)

megnevezds:

a szerz€,s ideje. jogcime:

d)

megnevezds:

a szerzis ideje, jogcime:

e)

megnevezes:

a szerz,is ideje, jogcime

5.

L.rtdkpapfrban elhelyezett megtakar:it6s vagy egyeb befektetds (reszveny, k6tvdny,
r6szj egy, ki ncst6rj e gy, r,agyonj egy, llagy ertdku biztosi t6s stb. ) :

megnevez6s:

ndvdrtdk, biztosft6si osszeg:

megnevezds:

nevdrtek, biztosft6si osszeg:

megnevezds:

nevdrt6k, biztosft6si osszeg:

megnevezds:

ndvertek. biztositdsi 6sszeg:

rnegnevez6s:

nevirtik- biztosfttisi osszeg:

9

6.

I'akardkbetdtben elhelyezett tnegtakaritfs

,

Ino. 0oo'-

Ft
Ft

7.

A rnindenlcori kipviseloi alapd(i hathavi

osszeget

glrirlado keszpenz
Ft

8.

Az osszesseg€ben

a

ntindenkori kepviseloi alapdii hathavi osszegdt meghalado
fen ndl lo pdnzkdvetelds

pdnzintd zeti szimlakciveteles vagy m6s, szerzodd,s alapj

a)

:

p6rrzintizeti szamlakovetelds:

forintban
devizdban (forint6rtdken)

b)

mis

szerzodes alapjan fenn6ll,5 pdnzkovetelis osszege:

Irt

f.

iVI6s, jelentosebb drteku vagyont6rgyak, ha
kepviseloi alapdij hathavi osszegdt meghaladja:

megnevezds:

megnevezis:
megnevezds:
megnevez6s:

megnevezis:
megnevezds:

nregnevezis:
megnevezds:

k

egytittes irteke

a

mindenkori

-

l0
ITT

Tartoz{sok
Ilbben a rovatban k6rjtil< felttintetni a kiiztartozhs cim6n,
valamin t a plnzint6zettel vagy mag{nszemdl-vekkel szenlbcn
esetlege.sen f'enn :ill6 tartozzisai t

1.

Kciztartozas (ad6, \,6n1, illetdk. tb-.idrulek sttr.)
Ft.

2.

Pdnzintdzettel szembeni tartozits (hi

, kolcsrin stb.):

Ft

3.

MagS^nszemdlyekk el szemt't

tartozds

Ft

IV.
Egy6b ktizlend6k

/

ll
B) r6sz*
.I

OV

EN

ELE IlI N Y I LAT K OZ AT

(az orszaggy'tilisi kepviselo javadahnazisin kivtili adokoteles.f ovedehnek)

l.

iWhltA"

Foglalkozdsa:

Munkahelye
S

l*n*qty

UVu

tv

nib

rgen

ztineteI teti-e fogl alko zitsitt:

nem

,1,
Fogl al koz6s6bol szutnaz6 havi adokdtel es (brutto) j ovedelme

2. Az 1. pontban irt foglalkozlsan kfvtili.

!1 G.3c o . -

olyan tevikenysdge, amelybtil

ad6kote I es j ovedel m e szarmazik:

a) A tevdkenyseg megnevezdse

b) A kifizetd szerndlye
(kiv6ve a jogszab6lyon alapulo titoktartdsi

lezettsdg alii eso tevekenysegek):

c) A jovedelem rendszeressege (havi, g]-eb rendszeressdgu, eseti vagy idoszakos):

d) A jcivedelem (brutto) o

'Csak ar.orsz.aggyrilisi kepvisel6 tolti kil

e

Ft

Ft

-t2

a) A tev6kenyseg nlegtrevezise

b) A kit'izeto szemil-ve
(kivive a jogszabdlyon alapul6 titoktaftzisi

ezeLtseg al6 eso tevekenysdgek):

c) A jrivedelem rendszeressdge (havi, eg)"d rendszeressdgti, eseti vagy idoszakos):

d) A jdvedelem (brutt6) dsszege

Ft

a) A tev6kenysig megnevezise

b) A kifizeto szemdlye
(kiveve a jogszab6lyon alapul titoktafiasi kcitelezettsdg al6 eso tevekenysigek):

c) A iovedelem

d) A jovedelern

dge (havi. eg.veb rendszeressdgti, eseti vagy idoszakos):

) osszege

Ft

t3
C) r6sz

GAZDASACI ERDEKELTSEGI NYILATKOZAT
Gazdas{gi trirsasdgban fenn{ll6 tiszts6ge vagy 6rdel<elts6ge:

r.

l.

h, Vttw

(]azclasigi tarsasiig neve

w

t

twl^,,

\tqr\u*

2. Szdkhelye

3. Gazdas6gi t6rsas6g fonn6ja:

in,flo,

........ IA.

4. Az drdekeltsdg formdja (tulajdonos, r6szvdnyes. bt. eseten beltag/kfiltag

stb.)

,lr,',4
5. A tulajdoni drdekeltsig

keletkez6sekori ar6nya

6. A tulajdoni irdekeltsig jelenlegi arinya:
7. Nyeresdgbol valo

8. A gazdasdgi

0f.. . %
4oo

o/
/t)
0/
/o

rdszesed6se

tdrsas6gban viselt tisztsdge

II
l. Ga'zdasalgi

t6rsasirg neve

2. Szdkhelye

3. Gazdasagi t6rsasirg form6ja

4.

Az drdekeltseg lormaja (tulajd

5. A tulajcloni irclckcltsdg

kel

6. A tulajdoni

j

drdckeltseg

7. Nycresdgbol val6

, rdszvdn-v-es, bt. esetdn beltag/kliltag stb.):

zisekori ar.{nya:
nlegi aranya

0/
/o

%

re

tt. A gazdasagi tdrsasai

o/
/o

viselt tisztscgc
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II I.
1. (|az.dasigi tdrsasag neve

2. Szekhelye

3. Gazdasigi tdrsasdg fonnaja:

4. Az irdekeltsig fbrmdja (tulajdonos, reszvdnycs.

b

esetin bcltag/ktiltag stb.;

5. A tulajdoni

drdekeltsdg keletkezdsekori ardnya

%

6. A tulajdoni

drdekeltsdg jelenlegi ar6nya

%

o/
/o

7. Nyeresdgbol val6 rdszeseddse
8.

A

:

gazdasiryi t6rsas6gban viselt tisztsdge

IV
l.

Gazdasdgi tarsas6-e neve

2. Szdkhelye

3. Gazdas6gi tiirsasig forrn6ja:

4. Az drdekeltsdg formija (tulai

r6szvdnyes, bt. eseten beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni drdekeltsdg kel
6. A tulajdoni 6rdekelts6g jel

aranya

egi ardnya

o/
/t)

o/
/o

7. Nyeresigbol valo resze
8. A gazdas6-{i tdrsasdg

o/
/o

viselt tisztsdge:

-

l5

V
I. Gazclasdgi tarsasdg neve:
2. Szel<helye

3. Gazdasdgi tarsasdg forrn6ja
. bt. eseten beltag/ktiltag stb.):

4. Az drdekeltseg formaja (tulajdonos,

5. A tulajdoni irdekeltsig keletkezdsekori

o/
/o

6. A tulajdoni irdekeltsig jelenlegi

o/
/o

7. Nyeresdgbol
tt.

A

ardnya

o/
/1'

va16 rdszeseddse:

gazdaslgi tarsasdgban viselt ti

ge

VI
l. Gazdas6gi tArsas6g neve
2. Szdkhelye

3. Gazdasdgi tirrsasdg fcrrm6j

4. Az erdekeltseg forrnaja

5. A tulajdoni irdekcl
6. A tulaidoni
7. Nycresegbol
8.

A gazdasigi

ulajdonos, rdszvinyes, bt. eseten beltaglktiltag stb.):

ke

letkezdsekori ardnva

tsdg j elenlegi ar6n,va:

val

riszesedcse
ban viselt tiszlsige:

o/
/o

%

tYo

r6

D) r6sz.

KIMUTATAS
rz. orsz.ieg-v-tilcsi li6pviscl6nel< az Orszrigg.y-tilcstdl, saj:lt prirtjritril vag,'"
kdpvisel6csoportjdtol, illctve a ttirry6nyhoz6i munli6t tdnrogat6 alapftvfnyt6l
kapott, a li6pviscki munk{i6nak ellit{s:ilroz sztil<s6ges vag.v azzal szoros
tisszefiigg6sben l6vri juttat{sokr6l 6s ingy'encs haszn6latba atlott dolgokr6l
(a tovribbiakban: juttatals)

A juttatis lnegnevezdse

A juttat6s ideie
S Kol

';),

^\

(l^owt e\ Ul+ I I

t

ln

N

' Csak

+ 0,,uvtr^yv,vr

9,ANCJ,['.
Uh" vu ^iq&
o

)e l3
tb

n S qinA

oltboofl"

tr

az. orsz.agg..vti lesi kepvi se I 6 to lt i k i !

A juttatirs 6rtdke

,Lt

ilL Lcl L h yt lo

tr^ n

&ntt

W d,W

L,+o 8f?.^

1-\{

Juo
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E) r6sz.

KIJ\TT]TATAS

az orsztaggyiil6si k6pviseliinek kdpviseltii megbizat'isfval tisszeftigg6shen hapott
a.iind6kair6l 6s az e nl,ilatkozat D) pontja aki nem tartoz| ingl'enes juttat{sair6l
(a tov{bbial<ban : ajind6k)

Az alindekozits ideie

Az ajindik megnevezise

I

I

I
I
I
I
I
T

I

I

' Csak az orsziigg)'tilisi

kdpviselo lolti ki!

/

Az

atdndek ertdke

-

18

F) rcsz

I<IMUTATAS
birrnil-ven ter,6l<en1,s6ge, in96 vag.)- ingatlan tulajdona, illetr e ezeliltcz fiizbd,ti eg-v6b
jogosults{ga alapjrin, tov:ibbf e nyilatliozat C) pontj{ban megieliilt gazdas{gi
tirsasrig(ok)nal< juttatott rillami, illetve eur6pai uni6s t{mogatrlsokr'61 (a
tov6bbiakban : t{mogat{s)
A tfmogatas
jogosulda

A tiirnogatiis

A tdnrogat6s

A tamogatdst

A t6mogat6s

megszerzds6nek

megszerzdsdnek

nyujt6

celja

jogcfnre, m6dja

idopontla

Kelt

,fu*d,L

(
CV

hdrn^lqr.

h6

0

t+

nap

Jelen rryilatkozathoz csatoltam a velem kozos hivtartilsban dlo h|zas-lelett6rsam,

Dy.

k

$^bt^tt

valamint a velem kozos hdztafilsban

ny

i I atk

o zatatl ny il atkozat

h, tfD. ro
ilo

rtr"tuto---

gyermeke(i)rn.

a i t-.

.a...aaraaaaa

a

Csah az orszirggy,'(ilisi Itcpviscl6 t(,lti ki!

tS.mogatds

drt6ke

:F:i.:f

l"o

A

kepviselo alafrdsa

