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Az Orszdqqvuldsrol szol6 2012.6vi XXXVI. ton,iny

1. sz . melldklete alaui6n

vagvon-'t":::x;il:I;:,",iy:,r:r::invitatkozat

A nyilatkozatot ado szem6lye

I

.

@

A nyilatkozatot ad6 *:

orsz6ggytlesi kdpviselo

h)

az orszdggytilesi kepviselovel kcizds hintartdsban dl6 h6zas- vagy 6lett6rs
(a tovSbbiakban: hazas- I elett6rs)

c)

az orszil,egytilesi kepviselovel kdzds h6ztartdsban
(a tovdbbiakban: gyermek)

2

Az

3

A hivas-ldl ettrirs

4

A gyerntck nsve:

orszlggytiresi kdpvisel6
neve

615 g-verrnek

neve: ...3u.......g2.S.c.s............1.A')..4.

:

xCsak a sa-idt szentcly'cl'c vonalkozo aclatokat t0ltse ki!
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A) r6sz

VAGYONI NYII-,ATKO7.,AT

I
Ingatlanok*

I

a)

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

$es a
\) (-

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga:

2

c)

Mtivelesi

alol kivett terlilet elnevezdse)

6ga (rzagy a mtivel6s

tAu&uAr
d)

Az dptilet fo rendeltetds szerinti jellege (lakoh6z, tidtilo, gazdasiigi dptilet stb.),
az dptilet alaptertilete:

rl

LAUO*A L

e)

llro

w

'l-

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, tdrsash6z, szovetkezeti haz, mtiernldk, mtihely,
tizlet, muteretn, rendelo, gardzs, b6nyatelek stb.):

0 A nyilatkozo

jogirll6sa (tulajdonos, 6llando. illetve tart5s haszn6lo, haszonelvezo,

birlo stb.):

TUt.-qJD

g)

oC

Kcizos tulajdon esetdn a tulajdoni hdnyad m6rtike

h) A szerzes jogcime, ideje (a jogviszony

*p)rEs

'

A7,

tq

kezdete):

8q

ingatlan-nf ilviintartasi adatol<kal nregegy"ezoen kell kitolteni!

A r.-t

ol'a

A

4 8?-

1
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a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga:

c)

Mtivelesi

d)

Az dptlet fo rendeltetds szerinti jellege (lakoh6z. tidtilo, gazdasiryi dptilet stb.),

6ga (vagy a mriveles alirl

az dprilet alapteriilete

e)

kivett tenilet elnevezese):

:

Az ingatlan jogi jellege (csal6di haz,tarsashaz,, sztivetkezetihin. rntieml6k, nttihely.
Uzlet. mtlterem, rendel6

, garrizs, biinyatelek

stb.):

0 A nyilatkoz6 jogttll:isa (tulajdonos, 6llando, illefve tart6s haszn6lo, haszonelvezo,
b6rl6 stb.):

g)

Kcizcis tulajdon esetdn a tulajdoni hrinyad mertdke:

h) A szerzds jogcime,

ideje (a jogviszony kezdete):

3

a)

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

b)

Az

c)

Mtivelesi

d)

Az dptilet fo rendeltetds szerinti jellege (lakoh6z, tidiil6, gazdasdgi dpUlet stb.),
az epilet al apter[ilete :

e)

Az ingatlan jo-ei jellege (csal6di haz, thrsashaz, szovetkezetihtn. rnrieml6k. rntihely,

rngatlan teriiletnagys6ga:
6ga (vagy a mrivelds

al6l kivett teri.ilet elnevezise):

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

f) A nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulaidonos. allando.

illewe tart6s haszndlo. haszonelvezo,

b6rlo stb.):

g)

Kcizcis tulajdon esetdn a

tulajdoni hitnyad rlrdrteke:

h) A szerzes jogcfrtre. ideie (a jogviszony

kezdete)

4

4

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga:

c)

Muvelesi 6ga (vagy a mtiveles alirl kivett tertilet elnevezdse):

d)

Az eptilet fo rendeltet6s szerinti jellege (lakohiz. tidtilo, gazdasiryi eptilet stb.),
az eptilet alaptertilete

e)

:

Az ingatlan jogi jellege (csal6di haz,tdrsashaz, szovetkezetihaz. rnriemlek, mtihely,
tizlet, mtiterem. rendel6 ,

D A nyilatkoz6

gau'62s,

b6nyatelek stb.):

jogitll6sa (tulajdonos,6llando, illewe tartos haszn6lo, haszonelvezo,

bdrl6 stb.):

g)

Kdzos tulajdon esetdn a tulajdoni hinyad mertdke

h) A szerzes jogcime,

ideje (a jogviszony kezdete):

5

a)

A teleptilds neve. ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kenilet is):

b)

Az ingatlan tertiletnagysd-ea:

c)

Mriveldsi

d)

Az dptilet fd rendeltetes szerintijellege (lakoh6z, iidiilo. gazdasilgi dptilet stb.).

6ga (riagy a rnfrvelds

az dptilet alaptertilete

e)

Az

alol kivett teriilet elnevezdse):

:

ingatlan jogi jellege (csaladi hhz, tixsashaz, szovetkezeti hdz, mtiemldk. mtihely,

tizlet. muterem, rendelo, garizs, banyatelek stb.):

0 A

nyilatkoz6 .io96ll6sa (tulaidonos, dllando, illewe tartos haszndlo- ltaszon|lvezo,
bdrlS stb.): ....

s)

Kdzos tulajdon eseten a tulaidoni hdnyad merteke:

h) A szerz€s jogcime. ideje (a jogviszony

kezdete):

5

6

a)

A teleptilds neve, ahol az in-{atlan fekszik (Budapesten kertilet is):

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga:

c)

Mrivelesi 6ga (vagy a mrivelds alol kivett tertilet elnevezdse):

d)

Az dpUlet fo rendeltet6s szerinti jellege (lak6hin. Udtilo, gazdasdgi eprilet stb.),
az dptilet alapteriilete

e)

:

Az ingatlan jogi jellege (csalidi hiz,

tdrsashaz, sztivetke zeti haz, mtieml6k, miihely.

izlet", nrriterem, rendelci. garazs. b6nyatelek stb.):

f) A nyilatkozo

jogftll6sa (tulajdonos, 6llando, illetve tart6s haszn6l6, haszonelvezo,

birlo stb.): ....

g)

Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad merteke:

h) A szerzes jogcime, ideje (a jogviszony

kezdete):
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a)

A teleptil6s neve, ahol azingatlan f'ekszik (Budapesten kenilet is):

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Ir4uvelesi irya (vagy a mtivelds alol kivett tertilet elnevezise):

d)

Az dpUlet fo rendeltetis szerinti jellege (lakoh6z. iidtilo, gazdas6gi dptilet stb.),
az dptilet alaptertilete

e)

:

Az ingatlan jogi jellege (csakidi h6z, tirsashaz, szovetkezetihi,z, rntiemldk. mtihely,
tizlet. mtiterem, rendelo. garhzs. bdnyatelek stb.):

0 A nyilatkozo jogitllasa (tulajdonos, allando.

illetve tartos hasznflo. haszottelvezo,

berlo stb.): ....

g)

Kozos tulajdon esetdn a tulaidoni hanyad tnerteke

h)

A

szerz!,s jogcirne, ideje (a

jogviszony kezdete):

6

II
Nrgy 6rt6kii ing6sfgok
1.

G6pj{rmiivek:

a)

tfpus

szemilygepkocsi
a szerzd,s ideje, jogcime

tipus

a szerzds ideje. jogcime

tipus

a szerz€,s ideje, jogcirne

b)

tehergdpj6nnti, aut6busz:

tipus

a szerzd,s ideje, jogcime

t(pus

a szerz€s ideje. jogcfme

tipus
a szerzis ideje, jogcfrne

c)

tipus

motorkerdkp6r:

a szerzd,s ideje, jogcime

tfpus

a szerz€s ideje. jogcirne

tipus
a szerzds ideie,

jogcirre

1

2.

Yizi vagy ldgi j:innii:

a)

jellege
tipusa:

a szerzi,s ideje, jogcfme

b)

jellege
tfpusa:
a szerz€,s ideje, jogcime

3.
a)

V6dett miialkotzis, v6dett gyiijtem6ny:
egyedi alkotdsok:

.. megnevezes
a szerzis ideje, jogcime
megnevezds

db

megnerrez6s

db

megnevezis

db

megnevezds

db

megnevez6s

............ db

a szerzd,s ideje, jogcime

a szerz€s ideje, jogcfrne:

b)

gyujtemen-y:

a szerz6,s ideje, jogcfme:

a szerz€s icleje, jogcfme:

a sz.erzes ideje. jogcfrne:

8

4.

Egydb. darabonkdnt vagy kdszletenkent (gytijtenren-venkint) a nrindenkori kepviseloi
alapdfi hathavi dsszegdt meghalado drtdkti ing6srig:

a)

mc:gncvezds:

a szerzd,s ideje, jogcime:

b)

rnegnevezds:

a szerzds ideje, jogcfme:

c)

megnevezds:

a szerzds ideje. jogcime:

d)

megnevezds:

a szerz6,s ideie, jogcime:

e)

megnevezds:

a szerz,6s ideje, jo-ucime:

5.

Iirtdkpapirban elhelyezett megtakarft6s vagy egyeb befektetes (reszveny, kotvdny,
rdszjegy, kincstiirjegy, vagyonjegy, nagy drtdku biztosftds stb-):

megnevezds:

A. d.qts

L,tf

ndr,6rtdk, biztositasi 6sszeg:

megnevezds:

Srtfos

nevdrtdk, biztosft6si 6sszeg:

megnevezds:

nevdrt6k, biztosftdsi osszeg:

nregnevezds:

nevertdk, biztositasi osszeg:

rnegnevezc!s:

nevertik. biztosfteisi osszeg:

\
t..

fA'9

9.ooo

ooo.E

9

6.

Takar6kbetetben elhely,ezett megtakarftiis

,{{.

Ft

9_.9..q.......Q.9-p.

Ft

7.

A rnindenkori kipviseliii

alapdf

i hathavi osszeget nreghalado keszpdnz:
Ft

8.
a)

Az dsszessegdben a mindenkori kepviseloi alapdii hathavi 6ssze-{dt meghalado
pdnzinte zeti sziml akcivetel ds vagy m6s, szerzo des al apj 6n fen n6l lo pdnzkdvetel

6s

:

pdnzintizeti szttmlakdvetel6s

forintban
dev izib

b)

ur (for i ntdrtdke

n

)

m6s szerzodds alapjan fenn6llo pinzkovetelds tisszege:
Ft

9.

IVI6s, jelent6sebb ertekti vagyont6rgyak, ha az.ok egytittes ertdke
kdpviseloi alapdij hathavi osszegdt meghaladja:

megnevezds:
megnevezds:
megnevez6s:
megnevezds:
megnevezds:
megnevezds:
megnevezds:
megnevezds:

a

mindenkori

-

l0

III.
Ta

rtoz{sok

E,bbcn a rovatban k6rjiil< felttintetni a ktiztal"tozhs cimtin,
val am i n t a p 6nzin t6zettel va g.y- m a g{n szem 6l.v ekkel szenr b en
esetlegesen

1.

f'ennilki tartozdsait

Kdztartozas (ado. v6m, illetdk. tb-j6ruldk stb.)
Fr.

2.

Penzintdzettel szembeni tartozirs (hitel, kolcson stb.):
Ft

3.

Magdnszem6lyekkel szembenitartozds
Ft

IV
Egy6b ktizlend6k

- Il
I]) resz*
r OVNO EL

ENT N Y I

LATK OZAT

(az orszaggy'rilisi kepviselo iavadirlmazdsan kivtili adokoteles iovc-delrnek)

1.

F-oglalkozdsa

Munkahelye:
S

ztinetel teti-e fo gl alko zi,sht:

rgen

nefft
F'ogl al koz6sdbol

szinnazo havi adokdtel es (brutto) j dvedelme

2. Az 1. pontban frt foglalkozitsin kivtili, valamennyi olyan tevdkenysdge,
adokcitel es j dvedel m e

Ft

amelybol

szitrmazik:

a) A tevikenyseg megnevezdse

b) A kifizet6 szern6lye
(kivdve a jogszab6lyon alapulo titoktart6si kcitelezettsdg al6 es6 tevdkenysdgek):

c) A jovedelem rendszeressdge (havi, egydb rendszeressegii, eseti vagy idoszakos):

d) A jcivedelem (brutto) osszege

' Csak az. <'trsziggytilesi

kdpviselo tOlti ki!

Ft

-12

a) A terrekenyseg nlegtrevezise:

b) A kiflzetri szenrilye
(kivdve

a

jogszab6lyon alapul6 titoktart?isi kotelezettseg al6 eso ter,6kenys6gek):

c) A jovedelem rendszeressige (havi, egyib rendszeressdgti, eseti vagy idoszakos):

d) A jdvedelem (brutt6) osszege

Ft

a) A tevekenysdg rnegnevezise:

b) A kifizeto szemdlye
(kiveve a jogszab6lyon alapulo titoktaft6si kcitelezettsdg

a16 eso ter,dkeuysdgek):

c) A jdvedelem rendszeressdge (havi. egyeb rcndszeressdgti. eseti vagy idoszakos):

d) A iovedelern (brutto) osszege

Ft

-
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C) r6sz
G AZD ASAC

T

ERDEKELTSEGI NYILATKO ZAT

(iazdas6gi tdrsasfgban fenn{ll6 tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:

I
l.

ow.ttJrrJrr,t Q-oO/ 5

Gazdasdgi t6rsasdg neve

c9tr

2. Szdkhelye

3. Gazdasigi t6rsas6g fonn6ja

1.

4. Az drdekeltsdg form6ja (tulajdonos,

r6szvdnyes. bt. eseten beltag/kiiltag stb.):

5. A tulajdoni irdekeltsig keletkezdsekori ardnya:

6. A tulajdoni irdekeltsig jelenlegi
7. Nyeresdgbol val6

8. A

,,.

o

5o

ar6rrya

,{
reszeseddse:

o/
/o

ol)

o/
/o

gazdasigi t6rsas6gban viselt tisztsdge

il
l.

Gazdasdgi t6rsas6g neve

2. Szekhelye

3. Gazdas6gi

t6rsasd-rr

form6ja

4. Az drdekeltsdg lbrmaja (tulajdonos, reszvdn-v-es, bt. esetdn beltag&riltag

5. A tulajdoni drdekeltseg keletkezdsekori arinya

%

6. A tulajcloni drclckcltsig.ielenlegi

%

7. Nyeresdgbol valo

ardnya

riszesedese

tl. A gazdasiigi tiirsasdgban

viselt tisztsdge

o/
/o

stb.):

-14

III.
l.

Gaz.dasdgi tdrsas6g neve

2. Szdkhelye

3. Gazdas6gi t6rsasrig fonn6ia

4.

Az. drdekelts6g fbrmdja (tulajdonos, reszv6nyes. bt. esetirr beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni drdekeltsdg keletkezdsekori arlnya
6. A tulajdoni

6rdekeltsdg jelenlegr ardnya

%

o/
/o

o/
/o

7. Nyeres6gbol val6 r6szesed6se
8. A gazdasdgi tarsas6gban viselt tisztsdge: ......

IV.

l.

Gazdas6gi tarsasig neve

2. Szdkhelye

3. Gazdas6gi tiirsas6g fonniija

4. Az drdekeltseg formdja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. eseten beltag/kiiltag

5. A tulajdoni drdekeltsdg keletkezdsekori aranya:

o/
/o

6. A tulajdoni drdekeltseg jelenlegi

o/

ar6nya

7. Nyeresegbol valo reszesedese
8. A gazdas6gi tiirsastigban viselt tiszts6ge: ....

/t)

o/
/1\

stb.):

-

t5

V

l.

Gazdas6gi tdrsas6g neve:

2. Szdkhelye

3. Gazdasigi trirsas6g forrndja

4. Az drdekeltsdg tbrmrlja (tulajdonos,

rdszvdnyes. bt. esetdn beltag/ktiltag stb.)

5. A tulajdoni irdekeltsig keletkezdsekori
6. A tulajdoni irdekeltsig jelenlegi

ardnya

o/
/o

ardnya

o/
/o

'1. Nyeres6gbol val6 rdszeseddse
8.

o/
/o

A gazdasdgi tSrsas6gban viselt tisztsige

VI
l.

Gazdasigi t6rsas6g neve

2. Szdkhelye

3. Gazdasdgi tirsasaig ltrrm6j a: ...

4. Az 6rdekeltsdg furmaja (tulajdonos,

5. A tulajdoni irdekeltseg

keletkez6sekori

6. A tulajdoni irdekeltseg jelenlegi
7. Nyeresegbol valo
8.

A g'azdasigi

rdszvenyes, bt. eseten beltaglktiltag stb.):

ardnya:

rdszesedise:

t6rsasdgban viselt tisztsege

arirn-v"a

o/
/o

o/
/o

1l/

/o

-

l(r

D) r6sz.

KIMUTATAS
k6pvisckinek az OrszriggJ-tilcst6l, saj{t prirtj:ittil vagy
kdpvisel6csoportj{t61, illetve a ttirry6n1,hoz6i munl<it timogatd alapitvf nytd,l
kapott, a li6pvisel6 munkdjinak ellit{sfhoz sziil<s6ges vag-v azzal szoros
iisszeftigg6sben I6v6 juttat{sokr6l 6s ing_v-encs hasznflatba adott dolgokr6l
(a tovrlbbiakban: juttatrls)
'az orszf,gg"til6si

I otL. o f. o8

Lo

rl

L>

,tB

2o AZ

2a o .8 s-?-

t/Drtor.sZ f
L-<-rsOOC> DJOftgOOy

tQ,

7o

ti Z{rxAu?aC- reCtr,A
I

'i

A juttatis drteke

A juttatis megnevezdse

A juttatiis ideie

Q-oD

O

}tAstda\ LJ)rr

feo Lu€.tqLcl*-"

/

' Csak az. orsz.aggyiilesi kepviselo tolti kil

TU . St€ril-t >sf
9LZ51s x-:7

TU

Tu

.

XC.d" Tu.

Saae lFr

7

eL€Lrrr-rl
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E) r6sz-

KTN{T]TATAS

az orsz'iggytil6si kdpviseltinek k6pviseliii megbtzatils'irval tisszeftigg6sben kapott
ai{nd6kair6l 6s az e nl,ilatkozat D) pontja aki nem tartozil ingl'enes juttatisairtil
(a tov{bbial<ban: aj:ind6k)

Az ajind6koz6s ideje

Az ajfndik

t/
/

^

Csak ar. ctrsz.iggyiilesi kepviselo tolti ki!

nre gnevez6se

Az ajindik ertdke

-

l8

F) r6sz

KIMUTATAS
birnril-ven tevdl<en1,s6ge, ing6 vag)- ingatlan tulajtlona, illetve ezelihez ftizfrlit eg.v6b
jogosults:iga alapj:ln, tovibbri e nyilatl<ozat C) pontjfban megieliilt gazdasigi
t{rsas{g(ok)nali juttatott {llami, illetve eur6pai uni6s t{rnogatrlsokr'61 (a

tovfbbialibtn: timogat{s)
jogosultja

d

A tdmogatis

A t6mogat6st

A tdmogatds

A tdmogatiis

megszerzds6nek

rryrijto

cdlja

irtike

A tarnogatirs

A t6mogatis

megszerzdsenek
iogcfme, mod.ia

idopontj a

r

*:F:k

Kelt

6cg p-

Lo t-c

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a veletn kozos

gral.g:

r.t

I },aSC

valarnint a velem krizds hdztarl6sban

CV

.D)

h3ztry

ho

LT

nap

sba". e\o hhzas-/d I ett6rsaln,

yrr A ulJ
ilo gyermeke(i)rn.

nyi I atko zatatl ny il atkozatai t*

selii

Csali az orsziigg;'iilisi licpviselo tOlti ki!

alraszl

