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Az Orsz6ggytil6srSl sz6l6 2012.6vi XXXVI. torvdny

1. sz.

mell6klete alapjan

Vagyon-, jdvedelem- ds gazdasdgi drdekeltsdgi nyilotkozut
ors zd g gt

iil dsi kdp v is e I 6 s zdm d r a

A nyilatkozatot ado szemelye

I.

A nyilatkozatot ado >F'

a)

orsz6ggytilesi kdpviselo

b)

az orczdggytil6si kdpvisel6vel krizcis hiiztartiisban
(a tov6bbiakban : h6zas-l6lett5rs)

c)

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

2.

Az

3

A h|zas-/elettdrs

4

A gyermek neve:

6.3^'rc

orsz6,_qgytildsi kdpviselo neve:
neve

:

J-/.r\ry
616 h6zas-

vagy dlettirs

,fuafrs l./4T5

fu&iz,s^/t MlSlCJCdt nlW?€n

Nrwirt $e/ln

*Csak a sajat szenrell-cre vottatkozo adatokat tOltse ki!
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A) r6sz

VAGYONI NYILATKOT,A'T
r.

Ingatlanok*

1

a)

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

trc5? t
c)

Mtiveldsi

d)

Az dptilet fci rendeltetds szerinti jellege (lakoh &, udulti ,, gu-das6gi dptilet stb.),
az epilet alaptertilete :

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hin,tirsashilz.lztjvetkezeti h6z, miieml6k, mtihely,

irga (vagy a

mtlvelds alol kivett tertilet elnevezdse):

iizlet, mriterem, rendel6, gardzs, b6nyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jogiililsa

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

birl6 stb.):

g)

Kozos mlaidon eseten a tulajdoni hdnyad mdrteke:

h)

A

szerzds jogcime, ideje (a jogviszony

' Az ingatlan-nyilviurtarla.si adatoklial
.1.

kezdete):

-

/.h:td/rhlA...t

HeU,Ail

lrreqeg;'ez-oen kell kittilteni!

tinW
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a)

A teleptilds neve, ahol az in-.qatlan fekszik (Rudapesten kertilet is)

5fruiD

fuZil,9 .*dP /t!

-1.

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Muvelesi

irga (vagy a mtiveles alol

d) Az 6ptilet fo rendeltetds
az 6ptilet alapteriilete

e)

.......... .....
kivett tenilet

..........
el nevezdse):

szerinti jellege (lak6haz.

.t$.gazaasrigi 6piilet stb.),

:

Az ingatlan jogijellege (csal6di h6z, tiirsash6z, sztivetkezetihin. mtieml6k, n-riihely,
tizlet, mtiterem, rendelti, garizs, bdnyatelek stb.):

0 A nyilatkozo jogdlldsa (tulaj donos, 6lland6, illetve tartos haszn6l6, haszondlvezl,
b6rl6 stb.)

g)

Kdzos tulajdon eseten a tulajdoni hanyad mert6ke:

h)

A

szerzes jogcime, ideje (a jogviszony

vdAnloldrt ,t

$*

kezdete): ../..1..1.fi...............:

{&//c'k/a/ uh?d)

3.

a)

A telepiil6s neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten keri.ilet is)

b)

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

c)

Muveldsi

d)

Az dptilet f5 rendeltetds szerinti jellege (lak6h6z, tidtil6, gazdasigi 6piilet stb.),
az dpiilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hiz, tiirsashi.z, szovetkezetihhz. rntiemldk. rn[ihely,

irga (vagy a mrivelds

al6l kivett tertilet elnevezdse):

tizlet. m(tterenr, rendel6, gardzs. banyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6 jogirllitsa (tulajdonos. 6lland6, illetve tart6s haszn6l6. haszon6lvezti,
b6rl6 stb.):

g)

Krizcis tulajdon eset6n a tulajdoni hdnyad m6ftdke:

Ir) A sze rzdsj og.f ltre, idej e (a i ogviszonY kezdete)

4

4.
a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga:

c)

Muvelesi

d)

Az 6ptilet f6 rendeltet6s szerinti jellege (lakilhilz, tidtilS, gazdasdgi 6prilet stb.),
az 6piilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hilz, t6rsashdz, sztivetkezetihin. mrieml6k, miihely,

irga (vagy a muveles

al6l kivett teriilet elnevezese):

iizlet, mtiterem. rendel6, garins, brinyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6,

illetve tart6s haszndl6,

haszon6lvez6,

bdrl6 stb.): ... ... ... . .

g)

Kcizos tulajdon esetdn a tulajdoni hinyad

h)

A szerz€,sjogcfme, ideje (a jogviszony

mdrteke:

...

kezdete):

5.

a)

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

b)

Az ingatlan teniletnagys6,_ea:

c)

Ivltiveldsi irga (ragy a mtivelds alol kivett tertilet elnevezese):

d)

Az 6ptilet f5 rendeltetds szerinti jellege (lak6hdz, tidiilS, gazdasrigi dpiilet stb.).
az dptilet alaptertilete

e)

:

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hdz, t6rsasl#n, szovetkezeti hdz, miieml6k. mtihely,
rizlet. rniiterent, rendel6, garizs, b6nyatelek stb.):

A

0

nyil atkozo jogall6sa (tulajdonos, 6llando, illewe tartos hasznalo, haszondlvezo,
............
........ ....
b6rl6 stb.):

s)

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

h)

A szerzis jogcime. ideje

(a jogviszony- kezdete):

5

6.

a)

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

b) Az ingatlan tertiletnagysdga:

.

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

..

.

.......

.

o

......

o

o.. o... . .

c)

Mtivelesi

d)

Az 6ptilet fd rendeltetds szerinti jellege (lak6h{z, iidtil6, gazdasilgi dptilet stb.),

irga (vagy a mtivelds

al6l kivett tertilet elneYez6,se):

az 6ptilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogijellege (csal6di h6z, t6rsash6z, szdvetkezetihiu.,mfteml6k, mtihely.
rizlet, ntriterem, rendel6. garizs, banyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jogiililsa

(tulajdonos, rilland6, illetve tart6s haszndl6, haszon6lvez6,

bdrl6 stb.): ...

g)

Kozos tulajdon eseten a tulajdoni hanyad mert6ke:

h)

A szerzesjogcirne, ideje (a jogviszotty kezdete)
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a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagysega:

c)

Muvelesi

d)

Az dpulet f6 rendeltet6s szerinti jellege (lak6hdz, tidtil6, gazdas6gi 6ptilet stb.),

6ga (vagy a mtivelds

alol kivett tertilet elnevez6se):

az 6pUlet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hiz, t6rsashi.z, szovetkezetih6z, rntiemldk. rn(thely,
tizlet. rntiterem, rendel6. garizs. b6nyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6 jogiilirsa (tulajdonos. 6lland6.

illetve tart6s haszniil6.

berlo stb.):

g)

Kozos tulaidon esetin a tulaidoni hanyad rnerteke:

h)

A

sze rz6,sj

ogcirile , idej e (a j ogviszony kezdete):

..

haszon€lvezo,

6

II.
Nagy 6rt6kti ingosfgok

l. G6pj{rnriivek:
a)

szem6ryg.pkocsi:

a

a.L.T

LEN.(I

szerzdsideje, iog"in,",..

&.Qi./,

Mr/.t.//.0.€....

tf

pus

...,tq1*dZ/drl.
tipus

a szerzes ideje. jogcinre:

tfpus

a szerzds ideje, jogcfme:

b)

tehergepjdnnti, aut6busz: ......

tfpus

a szerzes ideje, iogcime:.....

tipus

a szerzds idej

e. j

ogcime:

.. ..

tipus
a szer zds idej e, j ogcf rne:

c)

....

tf pus

motorkerdkpdr:
a szerz6,s ideje, jogcime:

..

tfpus
a szerzes idej e. j ogcitne:

tfpus
a szerz.6s ideje, jogcfme:
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2.

Yizi Yagy l6gi jf nnii:

a) jellege: .......................
tipusa:

.

r....... r r............

a szerzds ideje, jogcime

b)

jellege:

tipusa:

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

a szerzds ideje, jogcfme:

3.
a)

V6dett miialkot{s, v6dett gytijtem6nv:
egyedi alkot6sok:
megnevezes

db

megnevezds

db

megnerrez6s

... db

megnevezds

db

megnerrezds

db

.....r....... megnevezds

db

a szerzes ideje, iogcfme:

a szerzd,s ideje, jogcime:

a szerz6,s ideje, jogcfme:

b)

gyujtemen-v:

a szerzes ideje, jogcinre

a szerzes ideje, jogcime

a szerzds ideje, jogcftne:

-84.

Egydb. darabonk6nt vagy kdszletenkdnt (gyiijtemdnyenk6nt) a ntindenkori kdpvisekii
alapdij hathavi osszeg6t meghalad6 drt6kii ingSsrlg:

a) megnevezes:
a szerz6,s ideje,

b)

.......

jogcinte: ....................

megnevezds:

a szerzes ideje, jo.-rlcime

c)

megnevezds:

.

......

.

a szerzes ideje, jogcime:

d)

megnevezds:

a szerzes ideje,

e)

megnevezds:

a szerzes ideje,

5.

jogcfn:le: ..............

jogcime:

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

Ertdkpapirban elhelyezett megtakarit6s vagy egydb befektetds (r6szvdny, k<itr,6ny,
r6szj egy, kincstiirj egy, vagyonj egy, nagy 6rtdkti biztositds stb.)

,l/f,/YYt?

megnerrezds:

n6r,ertdk, bi ztosftasi osszeg:

/c,

{

/,0 t 1'.

5Q,{ {'(
,

megnevezds:

nevdrtek, biztosft6si

ur{{,

megnevezds:

nevdrtik, biztositasi osszeg:

nlegnevezds:

.

....

nevdrtdk, biztosftasi osszeg

rnegnevezes:

nevertek, biztosftasi osszeg:

f

g?a

:

(tu

..

..

./.!.'.

5./.

t zrldt

L)

6.

Takarekbetetben elhelyezett tnegtakarftiis

F't

Ft

7.

A rnindenkori k6pvisel6i alapdij hathavi 6sszeg6t nreghalad6 kdszpdnz:
Ft

8.

Az osszessdg6ben a mindenkori kdpvisel6i alapdii hathavi cisszegdt meghalad6
pdnzintlzeti sztimlakrivetel6s vagy m5s, szerzridds alapjan fenn6l16 p6nzk6r,etel6s:

a)

penzintdzeti sz6mlakdveteles

forintban
d

.

.

..

evi z iban (fori ntdrteken)

b)

:

:

m6s szerzadds alapjS.n fenn6ll6 pdnzkoveteles 6sszege:
Ft

9.

IvI6s, jelent6sebb 6rtekii vagyont6rgyak, ha azok egyiittes
k6pvisel6i alapdij hathavi dsszegdt meghaladj a:

megnevezds:
megrlevezds:
nlegnevezds:
megnevezes:
megnevezds:
megnevezds:

megnevezis:
lnegnevezes:

irt6ke a

mindenkori

t0
I

II.

Ta rtoz.asok
E,bben a royatban k6rjtil< felttintctni akoz.tal'toz{s cimdn,
valamint a p6nzin tilzettel vagy mag{nszcm6l-vekkel szemben
esetlege.sen

1.

f

ennill6

ta

rtozisait

Koztartozas (adir, v6m, illetdk. tb-.i6rulek stb.):
Ft

2.

Pdnzintdzettel szembeni tartozits (hitel, kolcsdn stb.):
Irt

3.

Mag6nszemelyekkel szembeni tartoT-,as
.Fr

Iv
Egyeb ktizlend6k

- ll
B)

-

r6sz*

JOVEDELEMNYILATKOZAT
(azorszitggyil6si kepvisel<i javadalmaz6siin kivtili adokdteles jovedehnek)

l.

Foglalkozdsa:
Munkahelye:
Sztinetelteti-e Ibglalkozasat:

igen
nem

Fogl alkozas6bol szhrrnazl havi adokdteles (brutt6) jovedelme

2. Az l.

pontban

irt foglalkozils{n kiviili,

Ft

valamennyi olyan tev6kenys6ge, amelyb6l

ad6ktitel es j <ivedel me szirrmazik

a) A tevekenysdg megnevezdse: .................

b) A kifizet<i szem6lye
(kivdve a j ogszab6lyon alapul6 titoktart6si kritelezetts eg ald es6 tev6kenysegek)

:

c) A jovedelem rendszeress6ge (havi, egydb rendszeressdgri, eseti vagy idoszakos):

d) A jovedelem (brutto) osszege

" Csak az. orsl.aggyiilesi kepviselo tOlti ki!

Ft

t2

a) A teveken)'seg nlegrlevezise:

..

b) A kifrzet6 szemelye
(kir,6ve a jogszab6lyon alapul6 titoktartdsi kdtelezettsdgal6 esri tevdketrys6gek):

c) A jovedelem rendszeressege (havi, egy6b rendszeressegii, esetivagy idoszakos):

d) A jdvedelem (brutto) 6sszege:

..

Ft

a) A tevekenyseg megnevez6se:

b) A kifizet6 szemdlye
(kiv6ve a jogszabdlyon alapul6 titoktart6si kcitelezettsdg akl es6 tevekenysdgek)

c) Aiovedelem rendszeressdge (havi. egyeb rendszeressdgti, eseti vagy id6szakos):

d) A.iovedelem (bnrtto) osszege:

Ft

t3

C) r6sz
G AZDASAGI E,RDEKELTSIIGI

NYILATK OZAT

Gazdasigi trirsasdgban fenn{llo tisztseg. t'agy 6rdel<elts6ge:

I
1

. Clazdasdgi

tdrsas6g neve:

2. Szdkhelye

3. Gazdas6gi t6rsas6g fonn i$a:

4. Az drdekelts6g formiija (tulajdonos, rdszv6nyes, bt. esetdn beltag/kiiltag

5. A tulajdoni irdekelts6g

keletkezdsekori artrurryal........

6. A tulajdoni irdekeltsig jelenlegi arinya:
'1

. Nyeresdgbol

8. A

.

val6 rdszesedese: ...

stb.):

%

%
%

gazdasagi t6rsas6gban viselt tisztsdge: ..............

Ir.
1. Gazdasitgi tarsas6g neve: ...

2. Szdkhelye:

3. Gazdasdgi tdrsasag forrn6ja:

4. Az drdekeltsdg formrlja (tulajdonos, rdszvdn-v-es, bt. esetdn beltag/kriltag

5. A tulajdoni erdekeltsdg kel etkez.esekori ar6nya: ....

%

6. A ttrlajdoni

%

erdekeltseg .ielcnlegi aranya:

7. Nyeres6gbol

val

o resz.esedesc:

.

tl. A gazd,asagi tdrsasdgtran viselt tisztsege

%

stb.):

l4

III
I . Gaz.dasdgi tdrsasag neve: ..........

2. Szekhelye:

3. Gazdasaei t6rsasdg formaja: ....

4. Az irdekeltsig form6ja (tulajdonos,

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

5. A tulajdoni

erdekeltsdg keletkez6sekori aritnya: .............

%

6. A tulajdoni

drdekeltsdg jelenlegi ar[nya:

%

'f

.

o/
/o

Nyeresegbol val6 rdszesed6sel. ..............

8. A gazdasagi tdrsas6gban viselt tisztsdge:

rv.
l. Gazdasdgi tarsasag neve:
2. Szekhelye:

3. Gazdasttgi tarsas6g forrnaj a:..

4.

Az6rdekeltsdg formdja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. esetdn beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni erdekeltsdg keletkezdsekori ardnya:
6. A tulajdoni irdekeltsig jelenlegi
7. Nyeresigbol
8.

val

ardnya:

6 reszeseddse: .....

A gazdasagi tdrsasirgban viselt tisztsdge:

.

%

ol,

olt

r5

v
l.

Gazclas6gi t6rsasag neve: ...

2. Szekhelye

3. Gazdashgi tarsas6g forrndja:

4. Az 6rdekelts6g formr{ja (tulajdonos,

r6szvdnyes. bt. esetdn beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni irdekeltsig keletkezdsekori artnya: ....

%

6. A tulajdoni drdekeltsig jelenlegi

o/
/o

7

. Nyeresigbol

8.

A

ar6nya:

val6 rdszeseddser ........

gazdasagi tdrsas6gban viselt tiszts6ge:

Yr.
1. Gazdasitgi tars asdgneve: ..............o..................

2. Szekhelye:

..

3. Gazdas6gi tiusashg formdj a:...

4. Az drdekeltsdg fbrm6ja (tulajdonos, r6szvdnyes, bt. esetdn beltaglkiiltag

5. A tulaidoni irdekeltsdg
6. A tula.idoni

keletkez€,sekori aranya:

erdekeltseg jelenlegi aranya:

7. Nyeresegbol val6 rdszesedese: .......
8. A gazdasirgi t6rsas6gban viselt tisztsdge

..

o/o

%

%

stb.):

t6

D) r6sz*
KTMUTATAS
saj{t prirtjrlt6l vagy
k6pvisel6csoportjrit6l, illetve a ttirv6nyhoz6i munkit t{nrogatri aIapftvinyt6l
kapott, a k6pviseld munkdjinak ell6t{sihoz sztil<s6ges vag.v atzal szoros
tisszcftigg6shen l6v6 juttat{sokrril 6s ingy-encs haszn{latba adott dolgokr6l
(a tovribbiakban: juttatds)
az orsz{gg.vtiklsi k6pviscl6nek az Orsz{gg.y-iil6st6l,

A juttat6s ideie

' Csak

a7. orszaggytilesi

A i uttatirs meg

kepvisel(i tolti ki!

neY ezese

A juttatds drteke

t1

E) resz*

KIMUTATAS
az orszi ggyfi l6si k6pvisel6nek k6pvisel6i megbizatris{val tisszefti gg6sben kapott

ajind6kair6l

Az

D) pontja aki nem tartoz6 ing1,'enes juttat{sair6l
(a tovdbbiakban: ajind6k)

6s az e n_vilatkozat

ajalnd ekozirs idej e

Az aj6nddk megnevez€se

1tr, c'{

fiiot,tlok/wtsiw ltuhu

"bl{.

tltUrnL,,e'ry

Az ai6ndek ertdke

/fu {jltaF
h? ocli-

/? ?ct,[1 l,cL,i
6l l/f,

/44/rooe4GC

MM,/r'
lim'///r/
-ry

a-

hut/t,ilcsrffltu'rU

77 6ao )\-

UnU,i/

klcnM 3o//
u

/

Tv en4b/
Tu

lcorh,lu

' Csak a7. ors7.agg1'tilesi kepviselo tolti

ki!

'l-

+ Eu.f1-

,'ilqroti
.-l

l)

/

3x t{\ct

ttu/d

fr (t?z */

r8

F) resz

KIMUTATAS
lrirrrrilyen tev6kenys6gc, in96 vag-y ingatlan tulajdona, illefve ezeliltez fiiz6tlti ery6b
jogosults{ga alapjin, tov:lbbri e nyilatliozat C) pontjiban megieliilt gazdas{gi
t{rsas{g(ok)nak juttatott dllami, illetve eur6pai uni6s t{mogatrisokr6l (a
tovf bbialiban: timogat{s)
A t6rnogatas

A tirnogatds

A tdmogat6s

A t6mogatdst

A tamogates

A tirnogatds

jogosulda

megszerzdsdnek

megsz erzesenek

nyujto

celj a

drtdke

iogcfme, m6dia

id6pontia

:F )F >f

tp{,,o.,

Kelt:

ev

ho

nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem kozos haztart6sban elohdzas-/6lett6rsarn,

,h'rlrari

trl/rilTy/ frnoz=n

valamintavelemkozoshin|at16sbanil6rye(i)rn.

,tn Ed,re _Kru t n /I// /(<(
nyi

I atkozatifil ny

i I at

k

o zatait*

a kepviselo

*

Csali az orsztiggy,'(ilisi liepviselo tOlti kil

arrasa

