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Az orsz6ggyiildsr6l sz6l6 2012. 6vi XXXVI.t0rv6ny 1. sz.mell6klere alaojin

Yagy o n-, j fvedele m- ds gazdas dgi drde ke lts dg i
o

nyilatkozot

rszdggy lildsi kipvis el6 szdmdra

A nyilatkozatot ad6 szem6lye

l.

A nyilatkozatot ad6 *:

a)

or szitggyti

b)

az orszilggytl6si kdpviselovel kdz6s haztartilsban dl6 hizas- vagy dlettirs
(a tov6bbiakban : hizas-I lletthrs)

c)

I6s

i k dpvisel

o

az orsziggytldsi kdpvisel6vel k6z6s hfuztartilsban dl6 gyermek
(a tov6bbiakban: gyermek)

2.
3

4.

Az orszilgglul6si kdpviselo neve:
Ahdzas-lelett6rs

A?,.,kllrrq.t ({..

neve: ...W-..
.

A gyermek neve

*Csak a sajdt szemdly6re vonatkoz6 adatokat tdltse ki!

trk7

t

7,t-7
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A) r6sz
VAGYOINI NYILATKOZAT

I
Ingatlanok

*

1.

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

a)

I

.Ke!-JLo.

b)

Azingatlan tert,iletnagys6ga: ...6..3..I1:..................................

c)

Mtiveldsi

d)

Az dpiilet f6 rendeltetds szerinti jellege (lak6h6z, iidiilS, gazdasigi 6ptilet stb.),

irga (vagy a mtivel6s

az 6ptilet alaptertilete
.

e)

.l=*.Kr5 .ttal x-

.

{.

.6.3

alol l<ivett tertilet elnevezdse):

:

..!{* ..

....

Az ingatlan jogi jellege (csalidi hiiz, trirsashiz, szovetkezetihdz, mtiernl6k, miihely,
[izlet, mtiteretn, rendel6, garius, brinyatelek stb.):

ln'.r.:ft:llh'
f) A nyilatkoz6

jogilllitsa (tulajdonos, 6lland5, illetve tart6s haszn6l6" haszondlvez6,

bdrl<i stb.):

.T.h.l.A*.Qg.t9gS.

g)

Kciz6s tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m6rtdke:

h)

A

'

szerz6s

jogcime, icleje

(a

jogviszony kezdete): ...*.Af-rlSU.d.f.g..U...*.&gg.e.

Az,irrgatlan-nyilvdntartasi adatokkal nregeg)"ez-oen kell kitolteni

!
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)

.i.

a)

A teleptiles neve, ahol az in._qatlan f'ekszik (Budapesten kertilet is):

b)

Azingatlan tertiletnagysaga:

c)

Mtivelesi

d)

Az dpiilet fti rendeltetds szerinti jellege (lak6h6z. UdtilS, gazdasrigi dptilet stb.),

irga (vagy a muveles alol

kivett tertilet elnevezese):

az dptilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csalidi hdz, tirsash6z, sztivetkezetihdz. mrieml6k, mtihely,
tizl et, mriterem, rendel6,

0 A nyilatkoz6 jogiililsa

gar dzs,

brlnyatelek stb.

):

(tulajdonos, 6lland6, illewe tart6s haszn6l6, haszon6lvez6,

b6rl6 stb.):

g)

Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad merteke:

h)

A szerz1,sjogcime, ideje (a jogviszony kezdete):

3.
a)

A telepriles neve, ahol az tngatlan fekszik (Budapesten kenilet is)

b)

Az ingatlan teriiletnagysdga:

c)

Mtivelesi

d)

Az 6ptilet fd rendeltetes szerinti jellege (lakohiiz, tidUl6, gazdasdgi dptlet stb.),
az 6p;Jl et alaptertilete :

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hdz, tdrsashtz, szdvetkezetihiz, rntieml6k. rntihely,

6ga (vagy a

mtivelds al6l kivett tertilet elnevezdse):

tizlet. mriterem, rendel6, gardzs. brinyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6 jogitllilsa (tulajdonos. 6lland6. illewe tart6s haszniil6. haszondlvez6,
b6rl6 stb.):

g) Kdzcis tulajdon eset6n a tulajdoni hinyad rnerldke:
lr) A szerzes jogcfnre, ideje (a jogviszony

kezdete)

4

4.
a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga

c)

Miivel6si riga (vagy a miivel6s al6l kivett teriilet elnevez6se):

d)

Az 6ptilet fti rendeltetds szerinti jellege (lak6hi.z., iidtil6, gazdashgi 6ptilet stb.),
az epiJlet al ap tertilete :

e)

Az ingatlan jogijellege (csal6di hilz, t6rsash6z, szdvetkezetihiz, mrieml6k, miihely,
tizlet, mriterem. rendel6, gardzs, banyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6 jogiilitsa (tulajdonos, 6lland6,

illewe tart6s haszn6l6,

g)

K6zds tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad mdrteke

h)

A szerzdsjogcfme, ideje (a jogviszony kezdete):

haszondlvezti,
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a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagysaga:

c)

Muveldsi tga (ragy

d)

Az 6ptilet f6 rendeltetds szerinti jellege (lak6h6z, tidtil6. gazdas6gi 6piilet stb.).
az epillet

e)

al

mtiveles alol kivett tertilet elnevezese)

a

apteriil ete

:

Az ingatlan jogijellege (csakidi hdz, tdrsashdz, szcivetkezetihin, m[ieml6k. mfihely,
tizlet. miiterem, rendelS, garldvs, binyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6 .iogdllttsa (tula.jdonos, illand6, illewe tart6s haszn6l6,
berlo stb.): ...

.

g)

Kozos tulajdon esetdn a tulaidoni hanyad mdrteke: ....

h)

A szerz€,sjogcirne , ideje (a jogviszony" kezdete):

haszon6lvezo,

5

6.
a)

A teleptiles neve, ahol arz ingatlan fbkszik (Budapesten kertilet is):

b)

Az ingatlan tertiletnagysaga:

c)

Mrivelesi

d)

Az dptilet f<i rendeltet6s szerinti jellege (lak6hin, tidiil6, gazdasdgi 6ptilet stb.),
az 6ptlet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hdz, t6rsashiz, szovetkezetihhz, mrieml6k, miihely,

irga (vagy a mtiveles

alol kivett teriilet elnevez6se)

tizlet, mtiterem, rendel6, garins. b5nyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6

jog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvez6,

birlo stb.): .......

g)

Kozos tulajdon eseten a tulajdoni hanyad merteke

h)

A szerz€,sjogcime, ideje

(a

jogviszony kezdete):
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a)

A teleptilds neve, ahol azingatlan f'ekszik (Budapesten kertilet is):

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Mtivelesi irya (vagy a mtirrelds al61 kivett tertilet elnevezese)

d)

Az dptilet f6 rendeltet6s szerinti jellege (lak6hdz, iidtil6, gazdasiigi dpiilet stb.),
az eptlet al apteriilete :

e)

Az ingatlan jogi jellege (csalddi hiiz, t6rsash6z, sztivetkezetihiz. rnriemldk. mtihely,

.....

tizlet. mtiterem, rendelci, garilzs, bdnyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6
berlo stb.):
g)

jo_edlldsa (tulaidonos. 6lland6. illetve tart6s haszn6l6. haszondlvezS,
.. ..

Kozos tulaidon eseten a tulaidoni h6nyad tnerteke

h) A szerzes jogcftne, ideje (a jogviszony kezdete):

6

II
Nagy ert6kii ing6s{gok
1. Gdpj{rmtivck:

a)

szemdlygdpkocsi:

...

tipus

V.9.1=.VJ.....S.Is.

a szer zesideje, j ogcfrne: .... k*-h...

t.

hP.d.S..u.drkl=.......

cxs

Mfr
a szerzd,s ideje. jogcime

&. g.1.-9

tfpus
.

.

;

.

.

ft P-ftb- v.d .T=l--

.....

tfpus
a szerz€,s ideje, jogcfme:

b)

tipus

tehergdpjdnnri, aut6busz:

a szetzes idej e, j ogcf me:

tfpus

a szerzes idej

e, j

ogcfme:

tipus

a szerzds idej

c)

e, j ogc(me:

...

motorkerdkpfr:
a szerzes ideje,

.

tf

pus

jogcime:.

tfpus

a szerzes ideje. jogcitne:

tf

a sr,erz.es idejc, jogcitne

pus

7

2.

Yizi vagy l6gi jf nnii:

a)

jellcge:
tfpusa:
a szerzes ideje, jogcfme:

b)

jellege:

tipusa:

... ...

o.................

a szerz€,s ideje, jogcfme:

3.
a)

V6dett miialkotfs, v6dett gytijtem6ny:
egyedi alkotdsok:
megnevezds

..

db

a szerzes ideje, jogcfme:
megnevezds

db

megnevezds

db

a szerzes ideje, jogcfme

a szerzes ideje, jogcime:

b)

gyujtemeny':

megnevezis
a szerzes ideje, jogcime:

a szerz€s idej

rnegnevezds

db

megnevezds

db

e, i ogcfme:

a szerzis ideje. jogcfme

-8-

4.

Egydb. darabonkdnt vagy kdszletenk6nt (gyrijtenr6nyenkdnt) a mindenkori kdpviseloi
alapdii hathavi cisszegdt meghalad6 6rtdkii ing6sig:

a)

megnevezds:

a szerzes ideje, jogcime:

b)

megnevezds:........

a szerzes ideje, jogcfme:

c)

megnevezds: ..........

a szerz€,s ideje. jogcirne:

d)

megnevez6s

a szerz6,s ideje, jogcinrte:

e)

megnevezds:

a szerzes ideje, jogcime

5.

Ertdkpapirban elhelyezett megtakaritds vagy egydb befektet6s (reszv6ny, k6rvdny,
r€,szjegy, kincstirjegy, vagyonjegy, nogY 6rtdkfi biztosit6s stb.):

r,ls

megnevezes: ...q.LHf g.tK.f

9.S. l. L*.

;...............

n6v6rt6k, biztosftrisi risszeg: ...6::t.,.6.Lit-,..--=r/.\f.-S.lPpg..y-

n6vdrr6k, biztosrt6si tisszeg: .. f9...l-Srt,..

megnevezds:

nevirtek, biztosftasi osszeg

megnevezes:

ndvertdk, biztositasi osszeg:

lnegnevezds

nevertek, biztosftdsi osszeg:

-.If/. fV.egfesd.V-...
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6.

Ft

Takarekbetdtben elhell'ezetl rnegtakarftiis:

Ft

7.

A rnindenkori kdpviseloi alapdij hathavi 6sszeg6t nreghalad6 k6szpdnz:
Ft

8.

Az risszessdgdben a mindenkori kepvisel6i alapdil hathavi dsszegdt meghaladr5
pdnzintlzeti sz6mlakrivetel6s vagy m6s, szerztid6s alapjan fenn6ll6 p6nzkcivetel6s:

a)

penzintezeti sz6mlalidveteles

forintban:

:

aaaaaaaa

deviz6ban (forintdrteken): .......

b)

m6s szerzodds alapjan fenn6ll6 pinzkdvetelis 6sszege:
Ft

9.

M6s, jelent6sebb 6rtikti vagyontdrgyak, ha az,ok egytittes 6rtike
kdpviselcii alapdij hathavi osszeg6t meghaladj a:

megnevezds
megrlevezds
megnevezds
megnevezds
megnevez6s

megllevezds
megnevezis
megneve26s

a

mindenkori

l0
IIT
Ta rtozasok

Ebben A rovatban k6rjtil{ felttintetni a l<tizttrtozf,s cfm6n,
valamint a prlnzin tilzettel t,agy maginszem6lyekl<el szemben
esetlegesen f enn6llo tartoz'Asait

l.

Koztartozas (ad6. v6nt, illet6k. tb-jdrulek sttr.):
.Ft.

2.

P€nzintdzettel szembeni tartoz6s (hitel, ktilcstin

stb.):

..{.,.-t{gs.,.S.vp.

Ft

3.

Mag6nszemdlyekkel szemt'reni tartozds:
.Fr

IV.
Egy6b ktizlend6k

- ll
B)
J

6VED ELEIVI

-

r6sz"
N Y I LATKO

ZAT

(az orszitggyal6si k6pvisel6 javadalmazdsin kivtili ad6kdteles jrivedehnek)

l.

Foglalkozdsa:

Munkahelye:
S

..

ztinetel teti-e foglalkozasdt:

igen
nem

Fogl alkozasabol sz6nn azo havi adokoteles (brutto) jovedelme:

2. Az l.

pontban

irt

... Ft

foglalkozitsin kiviili, valamennyi olyan tev6kenysdge, amelyb6l

ad6kdtel es j ovedel m e

sztxmazik;

a) A tevdkenysig megnevez6se

b) A kifizetti szem6lye
(kiv6ve a j ogszab6lyon alapul6 titoktartdsi k<itelezetts eg al6 es6 tev6kenysdgek)

:

c) A jdvedelem rendszeressdge (havi, eg-vdb rendszeressegii, eseti vagy idoszakos):

d) A jovedelem (brutto) osszege:

'' Csak az. orszaggytilesi k6pvisel6

tolti ki!

Ft

t2

a) A tevekenl,'seg ntegnevezise

b) A kifizeto szemilye
(kir,6ve

a

jogszab6lyon alapul6 titoktart6si kcitelezetts€g al6 esti ter,6kerrys6gek)

c) Ajovedelem rendszeressdge (havi, egy6b rendszeressegti, eseti vagy id6szakos)

d) A jovedelem (brutto) osszege

Ft

a) A tevekenysdg megnevez6se: .........

b) A kifizet6 szemdlye
(kiv6ve a jogszabdlyon alapul6 titoktart6si k<itelezetts6g

a16 es6

tev6kenys6gek):

c) A jdvedelem rendszeressdge (havi. egyib rendszeressdgti, eseti vagy idoszakos)

d) A iovedelem (trrutt6) osszege: ....

Ft

r3

C) r6sz
G AZDASAGI E,RDEKELTSEGI NYILATK OZAT

Gazdasdgi trlrsasfgban fennill6 tisztsilge vagy 6rdekelts6ge:

r.
1. Gazdasirgi tarsas6g neve: ....

2. Szdkhelye:

3. Gazdashei t6rsas6g fonnaja: ......

4.

Azdrdekeltsdg formiija (tulaidonos, r6szv6nyes, bt. esetdn beltag/kriltag stb.):

5. A tulajdoni drdekeltsig keletkezdsekori artrnya:

6. A tulajdoni

6rdekelts6g jelenlegi ar6nya: ........

7. Nyeres6gbol valo rdszesedese:
8. A gazdasigi

%

o/o

%

tdrsas6gban viselt tisztsdge:

rr.
1. Gazdas6gi tirsasag neve:

2. Szekhelye

3. Gazdasdgi

t6rsas6,*a formaj a: ....

4. Az 6rdekelts6g lbrm6ja (tulajdonos, rdszvdnyes, bt. esetdn beltaglktiltag

5. A tulajdoni erdekeltsdg keletkezesekori

6. A tulajdorri drdekeltseg
7. Nyeresdgbol

val

aranya: ...

%

.ielenlegi aranya:

%

.

%

o reszesedese:

tl. A gazdasagi t6rsasdgban

........

viselt tisztsege

stb.):

l4

III.
|. Gazdasdgi tarsasag neve: ...
2. Szekhelye:

3. Ga zdasitgi t6rsas6g for rndi a: ..... .. .. .

4. Az 6rdekelts6g tbrar6ja (tulajdonos,

r6sz.l6nyes, bt. esetdn beltag/ktiltag stb.)

5. A tulajdoni

drdekelts6g keletkezdsekori arenya:

6. A tulajdoni

drdekeltsdg jelenlegi arintya

%

Nyeresegb6l val5 rdszeseddse:. ...............

..%

7

.

..

%

8. A gazdasdgi t6rsas6gban viselt tisztsdge:

IV.
L. Gazdas6gi tirsasag neve: .

2. Szdkhelye: ....

3. Gazdasitgi t6rsas6g forrnaja: ....

4. Az 6rdekelts6g form6ja (tulajdonos,

r6szv6nyes, bt. eset6n beltag/kiiltag stb.):

5. A tulajdoni drdekeltseg kel etkezesekori
6. A tulajdoni drdekeltsig jelenlegi
7

. Nyeresegbol

8.

ar6nya:

valo rdszesedeset .....

A gazdasagi t6rsas6gban

viselt tisztsige:

ardnya: ....

%

o/
/1)

o/o

t5

v.
I.

Gazdasdgi tarsasag neve:

2. Szdkhelye

3. Gazdasagi t6rsas6g forrnaj a:....

4. Az 6rdekeltsdg formrija (tulajdonos,

5. A tulajdoni irdekeltsdg

rdszv6nyes. bt. eset6n beltag/ktiltag stb.):

keletkezdsekori aranya:

6. A tulajdoni irdekeltsig jelenlegi

%

o/
/o

ariurya:

o/
/tl

7. Nyeresegb6l val6 rdszeseddse:
8.

A

gazdasagi tirsasdgban viselt

tisztsege:

..

vr.
l.

Gazdas6gi tdrsasdg neve: .....

2. Szdkhelye:
3. Gazdasirgi tarsasfg lbrmaj a:..

4. Az drdekeltsdg fbrmrija (tulajdonos, rtiszvdnyes, bt. eset6n beltag/ktiltag

5. A tulaidoni drdekeltseg

keletkezesekori ar6ny*a:

6. A tulaidoni drdekeltsig jelenlegi ar6nya:
'l

. Nyeresegbol

val

o rdszesedese:

.

8. A gitzdasagi tarsasagban viselt tisztsege

.

%

%

%

stb.)

l6

D) resz*

KIMUTATAS
saj{t prirtjrit6l vagy
k6pvisel6csoportj{t61, illetve a ttirv6nyhoz6i munkit timogatri alapftvinyt6l
az orsziigg-vtik3si k6pvisel6nek az Orszflggy-iil6stdl,

kapott, a li6pviseki munkijinak ellSt{s{hoz sziiks6ges vag,v azzal szoros
tisszefiigg6sben I6v6 juttat{sokr6l 6s ingcnes hasznilatba adott dolgokr6l
(a tov{bbiakban: juttatrls)

A juttatds ideie

-

A juttatis megnevezdse

Csak a7. arsz.aggytilesi kepvisel6 tolti kil

A juttatfs drteke

t1
E) rr6sz-

KIMI]TATAS
az orsz.iggytil6si k6pvisel6nek k6pvisel6i megbizat{s{val tisszeftiggdsben kapott
aiind6kair6l 6s az e n-vilatkozat D) pontja aLl nem tartoz6 ingyenes juttat{sair6l
(a tovibbial<ban: aj:ind6k)

Az

aj6.nd ekozirs ideie

Az ai 6nd6k

' Csak ar. orsz.aggytilesi kepviselo tOlti ki!

nregneve z€,se

Az ajindek ertdke

Iri

I

F) rcsz
KIMTJTATAS

lrirmil.ven tcv6kenys6ge, in96 va5y" ingatlan tulajtlona, illetve ezekhcz ffiz6d6 ery6b
jogosultsriga alapj{n, tov:ibbrl e nyilatliozat C) pontj{ban megiel0lt gazdas{gi
t{rsasig(ok)nal< juttatott fllami, illetve eur6pai uniris tdmogatdsokr6l (a
tovfbbiakban: timogatfs)
A tamogatas
.jogosultja

A tarnogatas
megszerzes6nek

A tdnrogatds
megszerzesdrlek

iogcfme, m6dia

idoporrtia

:r;F

Kelt:

lADu&

A t6mogatdst

A tdmogates

A t6mogatds

nyujto

celj a

6rteke

t

lctI

Li

nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem kdztis hdztartrisban 6lilh{zas-l6lett6rsam,
I

.-'b..q=.,.9-=.98N.9,:..q.ts-...F.k.IT.1.....

valarnint a velem kozos htntaft6stran
.

*.*.

t+-.

n' -...: . .

nyi I atk o zatdtlnv

€ rg.k..
iI

atkozat

ai

il6 gyermeke(i)rn.

.

t*

a kepviselo aldfrd:sa

Csali az orszriggl,iilcsi kepvisclo t6lti ki!

