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Az Orszils

6srol szol6 2012. evi

. tdrvinv 1. sz. mell

alauiSn

Vagyon-, jdvedelem- ds guzdasttgi drdekeltsdgi nyilatkoznt
orszd ggl iil ds i kdpvis el6 s zdm

rirs

A nyilatkozatot ad6 szem6lye

1

.

o

A nyilatkozatot ad6 *:

otszitggyril esi k6pvi sel o

b)

az orszdggytlldsi kepviselovel kozds hiutartdsban 6lo h6zas- vagy dlettdrs
(a tovdbbiakban: hazas- I elett6rs)

c)

az orszd-egytilesi kdpviselovel kozds hdztartdsban elo gyerrnek
(a tov6bbiakban: gyermek)

2.

Az

3

A hizas-idlett6rs

1

A gyermek neve:

orsztt-egytildsi kepviselo neve:
neve

:

xCsak a sajdt szemcl-v-cl'e vonatkoz-ri adatokat toltse ki!
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A) r6sz

VAGYONI NYII,ATKOZAT

I
Ingatlanok*

1.

a)

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

+ t/{i,

.L.t.AX**

b)

Az ingatlan teniletnagys6ga

c)

Mtiveldsi

d)

Az eptilet fd rendeltetes szerinti jellege (lakoh6z, tidtilo, gazdasfryi 6piilet stb.),

6ga

(ragy

a rntivelds

.,.L.h
alol kivett tenilet elnevezdse):

az eptilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csalddi hdz,tirsashiz, szcivetkezetihaz, mtiemlek, mtihely,

izlet, mriteretn, rendel6,

gardzs, b6nyatelek stb.):

0 A nyilatko zo jogitll6sa (tulajdonos, 6llando.

illetve tart6s hasznilo, haszondlvezo,

birl6 stb.):

fit+{*eH e*tY

g)

Kcizos tulajdon eseten a tulajdoni hdnyad mdrtike:

J-coT - r-d r-

h) A szerzes jogcime, ideie (a jogvis zony kezdete):

At. i ngatlan-nyi l vilntartasi adatol<ka l rrtcucgl"ezoen kel l k itOlteni

!

3

)

a)

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

tlk5G: UJe

A

Y

b)

Az ingatlan

c)

Mrivelesi 6ga (vag,v a mrivelds aldrl kivett tertilet elnevez6se): .X=-1..!.f.

d)

Az dptilet ffi rendeltetds szerinti jellege (lakoh6z. tidtilo, gazdasiigi dptilet stb.),

tertiletnagysdga:

az dptilet alapteriilete

e)

.fu.55.4 ..1n4.T.
UOUA

:

Az ingatlan jogi jellege (csal6di haz, tarsashaz, szovetkezeti hin. rntiemldk, nnihely.
tizlet. mtiterem, rendel6 , garazs, biinyatelek stb.):

f) A nyilatkozo jogitll6sa (tulajdonos, 6:llando, illefve tart6s haszn6lo, haszonelvezo,
berlo stb.):

.uL

A

?.D

oN o-t

g)

Krizcis tulajdon eset6n a tutajdoni hanyad

h)

A

szerz€,s j

mdrtdke:

l-.1.4-.-

ogcime, idej e (a j ogvis zonykezdete): .... .U.e: .S. d.gr

A\J

t$.,
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a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagysaiga:

c)

Mrivelesi

d)

Az dptilet fo rendeltetes szerinti jellege (lakohdz, tidtil6, gazdasdgi dptilet stb.),
az epilet al aptertil ete :

e)

Az ingatlan jogi jellege (csalidi haz, tdrsashdz, szovetkezetihdz. rntiemldk. rntihely,

6ga (vagy a

miivelis

al61

kivett teri.ilet elnevezise):

rizlet. mtiterem, rendelo. gar6zs. b6nyatelek stb.):

0 A nyilatko zo _logallasa (tulaidonos. 6lland6.

illewe tart6s haszn6l6. haszotrclvezo,

berl6 stb.):
s)

Kdztjs tulajdon esetdn a tulajcloni ltanyad tnert6ke: ......

h) A szerzds jogcirtre, ideje (a.f ogviszony

kezdete):

4

4

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagysaiga:

c)

Mtivelesi iga (vagy a mtivelds alol kivett teriilet elnevezdse):

d)

Az 6ptilet fo rendeltet6s szerinti jellege (lakohdz, iidtilo, gazdasdgi dptilet stb.),
az dpiilet alaptertilete :

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hdz, tdrsashdz, szovetkezetihiz. mriemldk, mrihely,
tizlet, mriterem. rendelS , garizs, b6nyatelek stb.):

0 A nyilatkozo jogitll6sa (tulajdonos,6lland6.

illewe tart6s haszn6lo, haszondlvezo,

bdrl6 stb.):

g)

K6ztis tulajdon eset6n a tulajdoni hrinyad mdrtdke

h) A szerzds jogcime, ideje (a jogviszony kezdete):
5

a)

A telepi.ilds neve. ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):

b)

Az ingatlan tertiletnagys6-ea:

c)

Mtiveldsi

d)

Az epulet f6 rendeltetds szerintijellege (lakoh6z, tidtilo. gazdas|gi epiilet stb.).

ttga

(rugy

a mrivelds

alol kivett tertilet elnevezdse)

az eptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csaladi hiz, ttrsashdz, szovetkezeti haz, muemldk. mtihely,
tizlet. mtiterem, rendelo, garizs, bdnyatelek stb.):

0 A

nyilatkoz6 jogdll6sa (tulajdonos, iilland6, illetve tartos haszndlo. ltaszonelvezo,
b6rl6 stb.):

g)

Kdzds tulajdon eseten a tula.idoni hanyad mirteke:

h) A szerzes jogc'ime. ideje (a jogviszony-

kezdete)

5

6

a)

A teleptilis nevc, ahol az ingatlan

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga:

c)

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

d)

Az dptilet fo rendeltetds szerinti jellege (lakoh6z, tidtil6, gazdasdgi eprilet stb.),
az dpi.ilet

e)

Az

al

apteriilete

f-ekszik (Budapesten kenilet is):

:

ingatlan jogi jellege (csalidi hdz, tdrsashaz, szovetkezetihaz, mitemlek, mrihely.

[.zlel, mtiterem, rendelci. gardzs, b6nyatelek stb.):

f) A nyilatkozo

jogitll6sa (tulajdonos, 6llando, illetve tart6s haszn6l6, haszoudlvezti,

berlo stb.):

g)

Kozds tulajdon eset6n a tulajdoni hanyad rnerldke: ...-.

h) A szerz€,s jogcime,

ideje (a jogviszony kezdete)

7.

a)

A teleptilis neve, ahol az ingatlan fbkszik (Budapesteu kenilet is)

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga:

c)

Muvelesi

d)

Az 6ptilet fo rendeltetds szerinti jellege (lakohda tidtilo, gazdasiryi dptilet stb.),
az epilet al apter{ilete :

e)

Azingatlan jogi jellege (csal6di hhz,tirsashdz, szdvetkezetihiz, rnriemldk. m(thely,

6ga (vagy a mtivelds

al6l kivett tertilet elnevezise):

tizlet. mtiterem, rendel o, gart,zl b6nyatelek stb.):

0 A

nyilatkozo jo_ehll6sa (tulajdonos. 6llando. illetve tartos haszn6lo. haszotrelvezo,
berlo stb.): ...

g)

Kozos tula.idon eseten a tulaidoni hanyad rndrtdke: ....

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

6

II.
Nngy 6rt6kri ing6sigok
1.

G6pj{rmiivek:

a)

tipus

szemilygepkocsi:
a szerzes ideje, jogcfnte

tipus

a szerzds ideje. jogcime

tipus

a szerz€s idej

b)

e, j

ogcirne

tfpus

tehergdpj6nnu, aut6busz:

a szerzds idej

e, j

ogcime:

..

tipus

a szerzds idej

e, j

ogcfme

tipus
a szerzds ideje, jogcime: ............

c)

tipus

motorkerdkpdr:

a szerzds ideje, jogcime:

tfpus

a szerzds ideje. jogcirne

tipus
a szerz.es ideje, jogcirne

:

7

2.

Yizi vagy l6gi j:innii:

a)

jellege:
tipusa:
a sz.,erz6,s ideje, jogcime:

b)

jellege:
tfpusa:

a szerz6,s idej e, j ogcime

3.
a)

V6dett mtialkotds, v6dett gyriitem6ny:
egyedi alkotdsok:
megnevezds

db

lnegnevezes

db

megnerrezds

db

... megnevezis

......... db

megnevezds

db

..... rnegnevezes

db

a szerz,ls ideje, jogcfme:

a szerzds ideje, jogcime:

a szerz€s ideje, jogcfrne:

b)

gytijtemeny':

a szerzds ideje, jogcime:

a s'zerz€s ideje, jogcfme:

a szerzis ideje, jogcfrne:

8

4.

Egydb. darabonkdnt vagy keszletenkent (gytijtenrinyenkdnt) a mindenkori kepviseloi
alapd[i hathavi osszegdt meghalado drtdkti ingosirg:

a)

mcgnevezds:

a szerzds ideje, jogcinre

b)

megnevezds

a szerzds ideje, jogcime:

c)

megnevezds:

a szerzd,s ideje. jogcime:

d)

megnevezds:

a szerzds ideje, jogcfmc:

e)

megnevezes

a szerz€s ideje, jogcime:

5.

Ilrtekpapirban elhelyezett megtakarit6s vagy egy6b befektetds (reszvdny, kotvdny,
r6szjegy, kincstdrjegy, vagyonjegy, nagy 6rtdkfi biztosit6s stb.):

megnevezds:

ndvertdk, biztosftasi dsszeg:

megnevezds:

nevdrtdk. biztosit6si osszeg:

megnevez6s:

nevdrtek, biztosit6si osszeg:

nregnevez6s:

ndvertek, biztositasi osszeg

rnegnevezes:

nevdrtek, biztosftaisi osszeg:

L)

6.

Ft

l'akar6kbetdtben elhelyezett rtregtakarftds

Ft

7.

A rnindenkori kdpviseloi alapdij hathavi osszeget meghalado kdszpenz:

Sbc.ccD

8.

Az

a)

pdnzintdzeti szitmlakdvetelds:

Ft

J.

dsszesseg6ben a mindenkori kepviseloi alapdfi hathavi cissze-{dt meghalado
pdnzintd zeti sziml akovete l ds vagy m6 s, szerzo des a l apj 6n fen n6l l ir penzkovete lds :

forintban

.,.96q,

dc'vi z6 ban (fori ntdrteken)

b)

mds szerzodds alapjan fenn6llo penzkovetelds 6sszege:
Ft

9.

IVI6s, jelent6sebb drtekii vagyont6rgyak, ha az,ok egytittes erteke
kepviseloi alapdij hathavi osszegdt meghaladja:

megnevezds:
megnevezds:
megnevezds:
rnegnevezds:
megnevezds:
megnerrezds:
megnevezds:
megnevezds:

a mindenkori

-

l0

III.
Tartoz:isok
Eblren a rovatban li6rjtil< fcltiintetni a ktiztat'tozhs cfm6n,
valamint a p6nzint6zettel vagy maginszenr6lyelil<el szenrben
esetlegesen f'enni116

1.

tartozfsait

Kciztartozds (ado, vdnl, illetdk. tb-jdruldk sttr.)
.Ft

2.

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

3.

Magdnszemd,lyekkel szembeni tartozds
Ft

IV
Egy6b ktizlend6k

..x*r+.r.r.rp-!s
4{q
n$Oou'ct-r3.A

seG
r\)

H rn-rT

\bll

rnt{ozAj;

!,aGyo\J E

Hs vC

8.f,,.TTT..5.8c,'
s.gr.Kg .1.T. t

l1

Ii) r6sz
r OV T

N E,L E,IVI N Y

*

ILATK

OZ

AT

(az orszaggy'rilisi kepviselo iavadalmazdsan kivtili adokoteles iovedehnek)

l.

Foglalko zisa
Munkahelve
S

zti netel teti

-e fo gl alko zisdt,

rgen

nem
Fo gl al ko

zilstbol szdnnaz6 h avi adokotel es (brutto) i dvedel

2. Az 1. pontban frt foglalkozdsin kfvtili, valamennyi olyan tevekenysdge,
adokdtel es j ovedel m

Ft

me

amelybol

e szdrmazik:

a) A tevikenyseg megnevezdse: .....

b) A kifizeto szerndlye
(kivdve a jogszabdlyon alapul6 titoktart6si kotelezettsdg al6 eso tevdkenysdgek):

c) A jovedelem rendszeressdge (havi, eg-vib rendszeressdgti, eseti vagy idoszakos):

d) A jdvc:delem (brutto) osszege

" Csak az. arsz.iggytilesi kdpvisel6 tolti ki!

F't

-t2

a) A terreken-yseg nlegnevezise

b) A kifizeto szenrelye
(kiveve a jogszab6lyon alapulo titoktartesi kotelezetts6g aLi estj tevdkenysdgek):

c) A jovedelem rendszeressege (havi, eg1"db rendszeressdgti, eseti vagy idoszakos):

d) A jdvedelem (brutto) risszege

Ft

a) A tev6kenysdg megnevezise:

b) A kifizeto szemdlye
(kivdve a jogszab6lyon alapulo titoktarl6si kotelezetts6g al6 eso tevekenysdgek):

c) A jdvedelem rendszeressdge (havi. egyeb rendszeress6gu. eseti vagy idoszakos):

d) A.icivedelern (brutto) osszege:

F'r

_
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C) r6sz

GAZDASACT ERDEKEI,TSEGI NYILATKO ZAT
Gazdasf gi tdrsasfgban fennill6 tiszts6ge vagy 6rdel<elts6ge:

I
l.

Gazdasigi t6rsas6g neve

2. Szdkhelye: .n.G.G

Dt'rJl_f,

fr

Y

r\

reJL K*r,-.u?*ll
.i.J-.€.9.*t.!'.s,.

l

3. Gazdasdgi tiirsas6g fonnija:

4. Az drdekelts6g formdja (tulajdonos, rdszvdnyes. bt. eseten beltag/ktiltag.stb.):

5. A tulajdoni irdekeltsig keletkez6sekori

6. A tulajdoni drdekeltsig jelenlegi ar6nya:
7. Nyeresdgbol valo

8. A

o/

ardnya

/t)

lt +/...........

o/o

o/
/o

rdszeseddse

gazdasagi tirsasigban viselt tisztsege: .....

II.
l.

Gazdaszigi t6rsas6g neve

2. Szdkhelye

3. Gazdasdgi tiirsas6g lormfja

4. Az drdekeltseg lbrm6ja (tulajdonos, rdszven-v-es, bt. esetdn beltaglktiltag

5. A tulajcloni drdekeltsdg keletkezisekori arinya:

%

6. A tulajdoni

%

drdekeltsdg.ielenlegi arinya

7. Nycrescgbol valo

tl. A gazdasirgi

re.szcsedese

tdrsasirgban vise lt tisztscge:

o/
/o

stb.):

rhr h rh,

-t4
III.
l.

Gazdasdgi tarsasdg neve

2. Szdkhelye

3.

Gaz.dasdrgi t6rsas6g

4. Az. drdekeltsdg

fonnaja

fbrm6ja (tulajdonos, reszvdnyes. bt. esetin beltagiktiltag stb.):

5. A tulajdoni

drdekeltsdg keletkez6sekori arAnya:

o/
/o

6. A tulajdoni

drdekeltseg jelenlegi ar6nya

o/
/o

o/
/o

7. Nyeresdgbol val6 rdszesed6se
8. A gazdasdgi tilsas6gban viselt tisztsdge:

..

rv.
l.

Gazdas6gi t6rsas6-e neve:

2. Szekhelye

3. Gazdas6gi t6rsas6g fonn6ja

4. Az drdekeltsdg formija (tulajdonos,

rdszv6nyes, bt. esetdn beltag&tiltag stb.):

5. A tulajdoni drdekelts6g keletkez6sekori afinya'.

o/
/o

6. A tulajdoni drdekeltsig jelenlegt arinya

o/
/t)

7. Nyeresigbol val6 reszesedese
8. A gazdas6gi tiirsasdgban viselt tisztsige: .....

o/

/1)

-

l-5

v
l.

Gazdasdgi tdrsasdg neve

2. Szdkhelye:

3. Gazdasdgi t6rsas6g forrn6ja

4. Az drdekeltsdg fornldja (tulajdonos,

rdszvdnyes. bt. eseten beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni irdekeltsig keletkezdsekori

ar6nya

o/
/o

6. A tulajdoni irdekeltsig jelenlegi arinya:

o/
/lt

7. Nyeresdgbol val6 reszesed6se
8.

A

o/
/o

gazdasilgi tarsas6gban viselt tisztsdge:

VI
l.

Gazdasdgi t6rsas6g neve

2. Szdkhelye

3. Gazdas6gi tdrsasiig lbrmaja

4. Az

drdekeltse,u form6ja (tulajdonos, rdszvinyes, bt. esetdn beltaglktiltag stb.):

5. A tulajdoni irdekeltsdg keletkezisekori
6. A tulaidoni
7.

6rdekelts6g jelenlegt aranya

Nyeresegbol valo riszescdese

8. A gazdasigi tiirsasiigban viselt tisztsdge

ar6n-v-a: ....

o/
/o

o/

/o

0/
/o

-
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D) r6sz.

KIMUTATAS
orsz'iggf iil6si li6pviseltineli az Orsz{gg*til6st6l, saj{t prirtj{ttil vagy
k6pvisel6csoportj it6l, illcfl e a ttirr'6nyhoz6i m u nliit tiinr o gato alapitvrl nyt6l
kapott, a li6pvisel6 munk{j6nak ellitris{hoz.sztil<s6ges vagy azzal szoros

tz

tisszcfiigg6sben l6v6

juttatfsokr6l

6s

ingl'enes hasznflatba atlott dolgokrril

(a tovribbiakban : j uttatrls)

A juttatis drteke

A juttatirs megnevezdse

A juttat6s ideie
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az. orsz.aggytilesi
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E) rrisz.

KIN{UTATAS
az orszaggyiil6si kdpviseldnek k6pvisel6i megbtzttt/dsfval tisszeftiggdsben kapott
ai{nd6kair6l 6s az e n1,'ilatkozat D) pontja akl nem tartozi ingyenes juttatisairtil
(a tov{bbial<ban : ajdnd6k)

Az ajindekozSs

.

idej e

Az ajitnddk

Csak az. ctrsz.aggyiilisi kepviselo tolti ki!

me gnevezdse

Az alinddk ertdke

-

t8

F) r6sz

KIMUTATAS
tulajtlona, illetvc ezekltez ftizdd(i egv6b
jogosultsziga alapjfn, tovribbri e nyilatl<oz'at C) pontj{ban megieltilt gazdts{gi
t{rsas{g(ok)nah juttatott 6llarni, illetve eurripai uni6s timogatrlsokr'61 (a
tovf bbial<ban : tfmogatf s)

birmilyen

A t6mogatds
jogosulda

tevdl<enys6ge, ing6 vagy- ingatlan

A

tfuno_eatds

megszerzesdnek

A tdmogat6s

A tdmogatist

A t6mogat6s

A t6mogatris

lnegszerz6sdnek

nyrijto

celja

drtdke

idopontja

.jogcfme, rn6dja

20l9.ol.1E
I-..c,t9.0t4.,15,
L-o 13. o\4. /8,

lllh.4511. lt. tt69 I.ccb ,

NAtz,
rt alzl
X Ar.-l
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