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Az Orszdggytil6srol sz6l5 2012.6vi XXXVI. t6n6ny 1. sz. melldklete alapiSn

Vagyon-, jdvedelem- ds gazdasdgi drdekeltsdgi nyilatkozut
o

rszd g gt iil ds i kdp vis el6 s zdmdr a

A nyilatkozatot ado szem6lye

1

.

A nyilatkozatot ad6 *'

a)

orsz6ggyulesi kdpviselo

b)

az orszirggpil6si kdpvisel6vel kdzos hdztart6sban
(a tov6bbiakban : h6zas-l6lett6rs)

616 h6zas-

c)

az orczaggplesi kdpviselovel kdzos haztartirsban
(a tov6bbiakban: gyermek)

616 gyermek

2.

Az orszAggytil6si kdpvisel6 neve:

3.

A

4.

A gyermek neve

hdzas-/dlettrirs

neve: .

,..

..

vagy 6lett6rs

.

.

...

...

... ..

xCsak a sajat szemil_""ere vonatkozo adatokat tdltse ki!

.....1,(Adrg..$.g*cg
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A) r6sz

VAGYONI NYII,ATKOT,AT

I
Ingatlanok''

1.

a)

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

b)

.......

.

.. 1ffirrl€ts

Tl-I

ll/-Lls.. .. ....

Azingatlan tertiletnagys6ga: ....... ....Q.T.f..A4*...........o...o......

c)

Mtiveldsi

d)

Az 6ptilet f6 rendeltetds szerinti jellege (lak6hhz, iidiil6, gazdasdgi dptilet stb.),
az epilet alaptenilete :

irga (vagy a

mtivelds alol kivett teriilet elnevezdse):

4+

e)

.wl

2^

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hiiz, tarsashi,z, szovetkezetihiz, miiernldk, mrihely,
tizlet, mutereln, rendel6, garfus, b6nyatelek stb.):
,

0 A nyilatkoz6

...

. gSaLoL[:. . l,.rlg'.

jog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6. illetve tart6s haszn6l6, haszonelvezo,

birl<i stb.):

.t-.$-.**,
g)

Kozos fulajdon esetdn a tulajdoni hdnyad merteke:

h)

A

.

szerzds jogcime, icleje (a jogviszony

kezdete): eJJss:\i+&..r.l!fA

Ar, ingatlan-nyilviintar-ta.si adatol<kal nregeg)"ezoen kell kitolteni

!

3
,)
.Ll

c

neve, ahol az ingatlan fbkszik (Budapesten kerUlet is)

a)

b)

Az

c)

Muvelesi irga

d)

Az dptilet fo rendeltetds

terUletnagysitga
a mriveles alol kivett tertilet el nevezese)

jellege (lak6haz, tidill6 , gazdasdgi dptilet stb.),

az eptilet alapterUlete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di

szove tkezett haz. rntie m I dk, n-ruhely.

tizlet, rntiterenl, rendel6, gar azs,

stb. ):

0 A nyilatkozo jogalldsa (tulajdonos,

6llando,

tart6s haszn 616, haszondlve 26,

bdrl6 stb.):

g)

Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad mert6ke

h)

A szerzesjogcime, ideje (a jogviszony

kezdete):

3.

a)

A teleptiles

b)

Az ingatlan

c)

Mtivelesi t ga (vagy

d)

Az dptilet fo rendeltetes szerinti

ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):

az epil et al aptertilete

e)

alol kivett tertilet eln evez€se)

a

j

(lakohaz, tidtilo, gazdas6gi epiilet stb.),

:

Az ingatlan jogi jellege (csaladihdz., tarsashaz,

haz. mtienr I dk. rntihely,

;jzlet. mtiterenr, rendelo. gardzs. bdnyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6 jogdllasa (tulajdonos. ellando. illeNe tarto
... D .... ....
trerl6 stb.): ........ ........
g) Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad nrel'teke: .. ........
S

h) A szerz,isjogcfllte,

id..ie (a jogviszonY kezdete)

haszonllvezo,

4

4.
neve, ahol az rngatlan fekszik (Budapesten kertilet is)

a)

A

b)

Az ingatlan

c)

Muvelesi irga (vagy a

d)

Az dptilet fo rendeltetds
az eptlet alaptertilete :

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6dihdz,

alol kivett teriilet elnevezdse):

...

ellege (lakohdz, Udiil6, gazdas6gi eptilet stb.),

szovetkezet i hdz. mueml6k, mtihely,

tlzlet, mutereffi, rendelo, garfus, banyatelek stb

0 A nyilatkoz6 jogdll6sa (tulajdonos,

iiland6. illetve

haszn

al6, haszon6lv ezo,

berl6 stb.)

g)

Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni hanyad mdrteke:

h)

A szerzdsjogcfme, ideje (a jogviszony kezdete):

5

a)

A teleptiles

b)

Az ingatlan

c)

Ivluveldsi irga (vagy a rntivelds

d)

Az eptilet fd rendeltetes szerinti jellege
az epirl et al aptertilete :

e)

Az ingatlan jogi jellege (csaladi

ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kenilet is)

kivett tertilet elnevezese)

haz., tdrsasltaz,

tidiil o, gazdasagi dptilet stb.)"

haz, muemldk. mtiltely,

tlz.let. rntiterem, rendelo, garttzs, bdnyatelek stb.)

f) A

nyilatkozo jogall6sa (tulajdonos,6llando, illetve tartos
berlo stb.):

g)

Kdzds tulajdon esetdn a tulaidoni hanyad rndrteke

h)

A

sze rz€sj ogcime.

ideje (a j ogviszony' kezdete):

Iraszo nelvezo,

5

6.
neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):

a)

A

b)

Az ingatlan

c)

Muvelesi aga ( vagy a

d)

Az eptilet fo rendeltetes
az epilet alaptenilete :

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di haz,
tizlet, mtitereffi , rendelo,

alol kivett tertilet elnevezese):

(lakohaz, UdUl6, gazdas6gi eptilet stb.),

ga r6zs,

bimyatelek

f) A nyilatkozo jogdll6sa (tulajdonos,
birl6

szovetkezeti hiz, mtiemldk, muhely.

tartos haszn al6, haszondlvez6,

6llando, il

stb.)

g)

Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad rnert6ke:

h)

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

7.

a)A

ahol az ingatlan fbkszik (Budapesten kenilet is):

b)

Az ingatlan

c)

Muvelesi

d)

Az dptilet fo rendeltetds szerinti
az eptlet alaptertilete :

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di haz,

irga (vagy a

alol kivett tertilet elnevezdse):

j

(lakoh az.

idtilo, gazdasagi dptilet

stb.),

szovetkezet i hdz. tntieml dk. mtiltely,

[.zlet. mtiterem, reudelo. gartns. b6nyatelek stb

f) A nyilatkozo jogall6sa (tulaidonos, allando.

illetve

bdrl6 stb.)

g)

Kdzos tulaidon esetdn a tulaidoni hdnyad rndrteke: ....

h)

A szerzdsjogcfrile, ideje (a jogviszony kezdete):

haszn6l6. haszondlvezS,

6

II.
Nrgy ert6kti ingosagok
1. G6pj{rmiivek:

a)

szemilygepkocsi

:

...........

.i.r*PA....

.S(J.ilE/?-8,

tipus

a szerzes idej e, j ogc fme : .. . . ..h,4.k ., .*di. L**.L,L..
.

tfpus

a szerzes ideje, jogcinle:...

... tipus
a szerzds ideje, jogcirne:...

tfpus

6nnti, aut6busz:

b)

ideje, jogcfme

a

tipus

a szerzds ideje. jogcfme

... tipus
a szerzds ideje, jogcfrne:.....

c)

tf

e,

a

pus

.,

Jogclme:..

tfpus

a szerzes idej

e. j

ogcitne

tfpus

a

s7-,erz.es

idej e, j ogcfrn e:

...

l
)

vaglr lcgi jzinnii:

.U.

a) jellege:

..

tipusa:
a szerzes ideje, jogcime:

b)

jellege:

tipusa: .

.....

a szerzes ideje, iogcfme:

3.V
a)

miialkotds, v6dett Wtij tem6ny :

egyedi
megnevezds

db

megnevez6s

.... db

a szerzes ideje, iogcfme:

a szerzes ideje, jogcime:
db

a sr-erzes ideje, jogcfme:

b)
megnevezis

db

megnevezds

db

a szerz,es ideje, j ogcinre

a szerzes ideje, iogcfme:

db

a szerzes ideje. jogcfme:

8

darabonkdnt vagy kdszletenkent (gyrijtenr6nl,'enkdnt) a niindenkori kdpvisel5i
Iratlravi oss zeget meghalaclo ertekti ingosdg:

4.

a)

rlrc

a szerzes ideje,

b)

rnegnevezis:

a szerzes ideje, jogcime:

c)

megnevezes:

.

......

.

a szerzes ideje. jogcfme:

d)

megnevezds: ........

a szerzes ideje, jogcime:

e)

lnegnevezds:

a szerzes ideje, jogcime:

5.

Ertdkpapirban elhelyezett megtakaritiis vagy egy6b befektet6s (reszvdny, kdtv6ny,
r6szjegy, kincstarjegy, vagyonjegy, nagy 6rt6kri biztositis stb.):

megnevezds: ............{.k*g;1t*Sla!.
ndrrdrtdk, biztositasi osszeg:

megnevezds: {t";ct*-'t.9*.tk+:.....
n6v6rtdk, biztosit6si osszeg:

megnevez6s

nev6rtdk, biztositasi

ntegnevez6s:

nevertdk, biztositasi osszeg:

tnegnevezes:

...

..

.

r.

..

nivertek, biztosft6si osszeg

.............1,.59k,.Oe.o-fr..L*I:+!FJ.--.;.$J^t"At**4b..*J

9

6.

'l-

lnegtakarftals

F't

Ft

7.

A rnindenkori

alapdrj hathavi osszeget meghalado keszp 6nz:

a,a

8.

Az <isszessdg6ben

a)

penzint€,zeti szitml akove tel

a

a

a

a

a

a

a

a.

a

Ft

a

mindenkori kepvisel6i alapdij hathavi 6sszeg6t meghalad6
pdnzintdzeti sz6mlakcivetel6s vagy m6s, szerziid6s alapjrin fennrill6 pdnzktivetel6s

forintban

a

ds :

7.5co,c

deviz itban (forintdrteken)

b)

a

m6s szerzodes

: ...7

fenn6llo pdnzkdveteles osszege :
Ft

9.

IVI6s,

kdpviselcii
megnevezds:
megnevezds:
megnevezds:
megnevez6s:
megnevezes:
megnerrezds:
megnevezes:
rnegnevezes:

bb drtekii vagyont6rgyak, ha azok
lrathavi oss zeget meghaladj

a

:

egytittes 6rJ6ke

a

mindenkori

t0
I

II.

Ta rtozfl,sok
E,bben A rovatban kerjtil( felttintetni a kiiztartozis cfm6n,
valamint a pcnzin ttzettel vagy mag{ns zent6l.,vekkel szenlben
e.setlege.sen

1.

Koztartozas (ado,

f

en n 6llo

tartozf

sai t

tb-j6rulek stb.):
.Ft.

2.

Pdnzint€zettel szembeni tartoziis (hitel, k<ilcsrin
.

3.

stb.): .19.,.9:.9:.g.g..9..K

[+U..,*u:J
$'.-S1
.:J.
I .'.
l.
.

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

. . . . o.

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

Ft

Maganszemelyekkel szem
.Ft

IV
Egy6b ktizlend6k

-ilB)

r6sz"

JOVEDELE,MNYILATKOZAT
(azorszitggyil6si k6pvisel6 javadalmazrtsAn kiviili ad6kdteles jtivedelmek)

1.

F

oglalkoz6sa:

Munkahelye:
S

..

ztinetelteti-e fogl alkozasat

:

neln

Ft

Irogl alkozas6b5l szinnaz6 havi adokdteles (brutto)

2.

Az

a)A

irt foglalkozfusin
jovedelm e szarmazik:

pontban

kivtili, valamennyi olyan

ter'6kenysdge, amelyb6l

megnevezdse:

b) A kifizeto szernelye
(kivdve a jogszabdlyon alapulo

kotelezettsd g al6 eso tevekenysdgek):

c) A j6vedelem rendszeressege (havi, egyib

eseti vagy idoszakos):

d) A jOvedelem (brutto) osszege:

F't

" Csak az. o$z.aggytilesi kepviselo tolti ki!

L2

a) A tevekenyseg nregltevezise:

b)A

szenlelye

(kir,6ve

alapulo titoktarteisi kotelezettseg ali eso tevekenysegek):

c) A jovedelem

(havi, egydb rendszeressegu, eseti vagy idoszakos):

d) A jovedelem (brutto)

Ft

a) A tevdkenysdg megnevezdse:

b) A kifi zeto szemdlye
(kivdve a jogszab6lyon alapulo titoktarlasi

al6 eso tevekenys6gek)

c) A iovedelem rendszeressdge (havi, egyeb rendszcressdgti. eseti

d) A jcivedelem (brutto) osszege

Ft

:

idoszakos):
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C) r6sz
G AZDASAGI ERDEKELTSEGI
Gazdasd

NYILATK OZAT

gi tiu'sasf gban fenn{ll6 tiszts6ge vary 6rdekelts6ge:

r.
t6rsas6g neve

1.

2. Szdkhelye

3. Gazdasitgi t6rsas6g

4. Az drdekeltsdg formaJa (tulaj

bt. eseten beltag/ktiltag stb.):

5. A tulaj doni 6rdekeltsig keletkez6sekori

o/
/t)

6. A tulajdoni irdekeltsdg jelenlegi

arirnya: .......

%

7. Nyeresdgbol val6 rdszeseddsel

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

8. A

..

gazdasigi tirsasdgban viselt tiszts6get .......

rI.
1.

t6rsas6g neve:

2. Szekhelye:

3. Gazdas'itgi tiirsasdg

d. ..

reszv€nyes, bt. eseten beltag/ktiltag stb.)

4. Az erdekeltsdg fcrrmaja (tulaj

5. A tulajdoni irdckeltseg keletkez.isekori

%

6. A tulajdoni drdekeltseg.ielenlegi

a/
/o

7

. Nyeresdgbol

ardnya

valo risz,esedese: ................

8. A gazdasagi tdrsasdghan viselt

tisztsige:

t4

III.
tiirsasag neve:

1.

2. Szekhelye:

3. Gazdasitgi t6rsasdg

4. Az irdekeltseg formaja

reszv6nyes. bt. esetin beltag/ktiltag stb.)

5. A tulajdoni

drdekeltsdg keletkezdsekori

%

6. A tulajdoni

drdekeltsdg jelenlegi arutya:

%

'l

. Nyeresegbol

8.

val6 rdszeseddse:. ....

A gazdas6gi t6rsasdgban viselt

tisztsege:

rv.
tiirsasdg neve:

1.

2. Szdkhelye:

3. Gazdasitgi t6rsas6g

4. Az drdekeltsdg fbrmdja

bt. eseten beltag/ktiltag stb.)

(

5. A tulajdoni erdekeltsdg keletkez€,sekori

%

6. A tulajdoni erdekeltseg jelenlegi

%

7

. Nyeresdgbtil

8.

aranya:

r,,alo rdszeseddse: ...................

A gazdasdgi tdrsas6gban viselt

tisztsige:

r5

v
l.

t6rsas6g neve

2. Szekhelye:

3. Gazdasitgi tarsas6g

4. Az drdekeltsdg forrnaja (tulaj

5. A tulajdoni

6rdekeltsdg keletkezdsekori an'itnya

6. A tulajdoni irdekeltsig

jelenle,_ei aranya:

7. Nyeresdgbol val6 rdszeseddse:
8.

bt. e.seten beltag/lcUltag stb.):

%

o/
/o

o/
/(,

...

A gazdas6gi t6rsas6gban viselt tisztsdge

vr.
1.

2. Szekhelye:
3. Gazdas6gi t6rsaselg

4. Az erdekeltseg formaja (tulaj

bt. eseten beltaglktiltag stb.):

5. A tulajdoni erdekeltseg keletkezdsekori
6. A tulaidoni erdekeltsdg jelenlegi

aranya:

7. Nyereseglrol valo reszcsedise:
8.

A

aranYa:

gazdasdgi tiirsasagban viselt tisztsdge

%

%

l6

D) r6sz*

KIMUTATAS
rz orsz{ggiil6si k6pvisel6nek az Orszigg.vtil6st6l' sajrit p{rtj{ttil vag.v
k6pvisel6csoportjritril, illetve a ttir.v6nyhoz6i nrunk{t t{nrogatri alapftvrinyt6l
kapott, a k6pvisel6 munkijinak ell6t{srihoz sztiks6ges vagy azzal szoros
tisszeftigg6sben l6v6 juttat{sokr6l 6s ingyencs haszn{latba adott dolgokrril
(a tovribbiakban : j uttatris)

A juttat6s ideie

A juttatis drteke

A i uttatris meg nev ezdse
(

Xfr...t

At"-..J.. l*-s.*A|^o-t

it -,^a.a3T9}'j L

WW
P

el.l,1"a,^tq.fl^.r_\-

U*^Lb,*l-Lt
\
\

\
\

Csak az. arszaggytilcsi kepviseld tolti ki!

t1

E) resz*

KIN{T]TATAS
az orszhggfil6si k6pvisel6nek k6pvisel6i megbfzatrisfval tisszeftigg6sben kapott
ajind6kair6l 6s az e nyilatkozat D) pontja ald nem tartoz6 ingl'enes juttat{sair6l
(a tovribbiakban: ajrind6k)

Az ajand ekozits ideje

Az aiindek ertdke

Az aiSnddk megnevezise

€ *(t

t ^^Acio.;- \,s-(-ct

-

+,*ttAd f.r=LtGo^ &^f"tr
AJ&-- t& (lsn-x,q! #.5;
tLq11"-!-)
r

,lc,ogc - A.,.9.t,.2c E
LL++,ooc :E

+,c;--r

lra.'9o-ft

&rr

{L.*-

I

Lc-,ooc &

Lr.-,)--

ft'"*[

' Csak az. c,rsz.aggytilesi kdpviselo tolti ki!

3cIc'esr o

I

(*t*t

Qres

o*\

l8

F) rcsz

KIMUTATAS
birrrrilyen tev6kenys6ge, in96 vag- ingatlan tulajdona, illetve ezelxhcz ftiztidf egv6b
jogosultsiga alapjin, tovribbri e nyilatliozat C) pontj{ban megieltilt gazdas{gi
tirsasig(ok)nak juttatott dllami, illetve eur6pai uni6s timogatisokr6l (a
tov:ibbialiban : t{mogat{s)
A t6mogatit\
jogosultja

A tdmogatas

A t6mogat6st

megsz erzesenek

nyujto

A td.mogatas

\eg

szerz€,sdnek

A

tamogatAs

erteke

celj a

idopontia

ioe\oiure, rnodia

\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

)F

Kel

\

*:r

Q:lze,

t, .i%S &:s*,.+r4.q,/."S.

nap

Jelen nyila*ozathoz csatoltam a velem koztis h6ztartrlsban 616 h6zas-rek{anatn^

Bei,<l<. nAe+,(
valamint a velem kozos h6ztarl6stran

l€t'.d,,a.
nyi latkozatifilnyilatk ozatait*

.

ilo gyermeke(i)rn.

Sf .p.* S,9. . .fur_A A.
.

.

.

-?
a

*

Csalr az orszriggl,'iilct.si kepvise16 tOlti kil

A t6mogat6s

kepviselo aldfrdsa

