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Az Orszileqyril6srol szol6 2012. dvi XXXVI. t6ndny l. sz. mell6klete alapi6n

Vagyon-, jdvedelem- ds gazdasdgi drdekeltsdgi ttyilatkozat
ors

aiggt iil dsi kdp v is el6

s zdm

dro

A ,ryilatkozatot ado szemdlye

I

.

o

A nyilatkozatot ado *

orsz6ggyul csi kdpvi selo

vagy dlettdrs

b)

az orszitggytil6si kepvisel6vel k<izcis hdztartisban
(a tovribbiakban : h6zas-/6lett6rs)

c)

az ors zitggytilesi kepviselovel kozos h6ztartdsban elo gyermek
(a tov6bbiakban: gyermek)

2.

Az orszAggytllesi kepviselo neve:

3

Ahinas-/dlett6rs

1.

A gyermek ngve:

neve: .

.......

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

*Csak a sajat szemel.vel'e vonatkozo adatokat t6ltse ki!

616 hdrzas-

.\?...

r
t
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A) r6sz

VAGYONI NYII,ATKOZAT
T

Ingatlanok*

1.

a)

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

.V,.

*h

.L'9-ro-At

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

..f.?2."*..-A&-..}... l{?.mY..t {A

b)
c)

Az ingatlan terrilernagysiiga:

d)

Az 6ptilet fd rendeltetds szerinti jellege (lak6hdz, iidiilS, gazdasdgi dptilet stb.),
az eptt I et al aptertil ete :

Mtivel6si 6ga (vagy

a mrivelds

al6l kivett tertilet elnevezdse):

Wl[Ja

Qr,rM.A;
e)

Az ingatlan jogijellege (csal6di h6z, tiirsashin, szovetkezetihiz, mriernl6k, mtihely,
[izlet, mutereln, rendelo, garazs, birnyatelek stb.):
(-

C-b

0 A nyilatkoz6

Up

jogdllitsa (tulajdonos, dlland6. illetve tart6s haszn6l6, haszondlvez6,

b6rl6 stb.):
f

g)

Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad mdrtike:

h)

A

szerz6s

w./

1o)q. o4.)D. w:tr-?

jogcime, ideje (a jogviszony kezdete): ....?----..-...-

Az irrgatlan-nyilvrintartasi adatol<kal rrtegegyezoen kell kitolteni

!

-3-

)

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga:

c)

Mrivelesi t ga (vagy a muveles alol kivett tenilet elnevezese):

d)

Az 6ptilet f6 rendeltetds szerinti jellege (lak6h6z. tidtilo, gazdasdgi dptilet stb.),
az dpiilet alapteriilete :

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hdz, t6rsash6z, szdvetkezetihin. rntieml6k, mtihely,
tizlet, mtiterem, rende 16, garizs, brinyatelek

s

tb. ) :

D A nyilatkoz6 jogillitsa (tulajdonos, 6lland6,

illetve tafi6s haszn6l6, haszondlvezti,

b6rl6 stb.):

g)

Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni hanyad mertdke:

h)

A szerzesjogcfme, ideje (a jogviszany kezdete):
LLd;.

rcrq

3.

a)

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

Afi tu;-

)) L,,r-

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Miivel6si riga (vagy a miivelds al6l kivett tertilet elnevezdse):

d)

Az dptilet f6 rendeltetds szerinti jellege (lak6h6z, tidtil6, gazdasdgi 6pUlet stb.),
az 6piilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hiz, t6rsashdz, szcivetkezetihdz. rniieml6k. mirhely,

tmr

\
V.

iizlet. mtiterem, rendel6. garizs. banyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6 jogiilitsa (tulaido_nos, 6llan{6. il.lewg tart6s haszn6l6. haszon€lvez6,
f.r,,t .,*VA*,c.€.-.-.
b6rl6 stb.): .
g) Kcizds tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad mdrt€ke:
O
h) A szerz6s j ogcirne, idej e (a i ogviszony kezdete) :,8 P.&.1.*.%.*..ZOA tAO I

4

4.

a)

A teleptil6s neve, ahol az in-eatlan fekszik (Budapesten kertilet is)

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga:

c)

Miivel6si 6ga (vagy

al6l kivett tertilet elnevez6se):

a mfivel6s

g ..:.
............frh
"""""'u""'

d)

:...'.9(d,....L;ug

Az dpiilet fii rendeltetds szerinti jellege (lak6hdz, Udtilo, gazdasiigi 6ptilet stb.),
az eptlet alaptertilete :

1c D v1,-1 :{

e)

^^^.l-of,

.).

ooc ,^V

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, tdrsashSz, sztivetkezetihilz, mrieml6k, mtihely,
tizlet, mtiterem, rendelti, garins, banyatelek stb.):

D A nyilatkoz6

jogallasa ( tulajdonos, 6lland6, lllewe tart5s

haszn

al6, haszon6lvezS,

.........il+}flf,..l3...o...........................o..

bdrl6 stb.): .. .

g)

Kdzos tulajdon eseten a tulajdoni hanyad m6rteke:

h)

A szerzesjogcfme, ideje (a jogviszony kezdete):

,&bL

LC

5.

a)

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

.

7Tk

-.-

b)Azingatlantertiletnagysaga:.....}b..ho...........

c)

Mtiveldsi

alol kivett tertilet elnevezdse):

6ga (vagy a mirvelds

n*g:
d)

Az dptilet f6 rendeltetds szerinti jellege (lak6hdz, tidtilS. gazdas6gi dptilet stb.).
az 6ptilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hdz, tilrsashiz,szovetkezetihflz, miieml6k. mtihely,
fizlet. miiterem, rendelti, garizs, bd,nyatelek stb.):

0 A nyilatkozo jog6ll6sa (tulai
.. . . .
bdrl6 stb.): ,. . ... ..
.

g)

6llando, ill etve

.

.*.

,F"t

Kozds tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad mdrteke

h) A szerz€sjogcime. ideje (a jogviszony kezdete):

(h%k

hasznalo, haszonelvezo,

Zfi1,

5

6.
ne\/e, ahol zrz ingatlan fekszik (Budapesten kenilet is)

a)

A teleptilis

b)

Azingatlan tertiletnagysaga

c)

Mrivel6si dga (vag.v a mtivelds al6l kivett tertilet elnevez6se):

d)

Az 6ptilet f6 rendeltet6s szerinti jellege (lak6hilz, iidtil6, gazdasrigi 6ptilet stb.),
az 6ptilet alapter{ilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, t6rsashiz,szovetkezetihi-r,,mtiemldk, miihely.
rizlet, miiterem, rendel6, garizs. b6nyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6

jog6llasa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvez6,

bdrlo stb.)

g)

Kozds tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad mdrtdke: .........

h)

A szeruesjogcfme, ideje

(a

jogviszany kezdete): ...........

7.

a)

A telepiil6s neve, ahol azingatlan f'ekszik (Budapesten keriilet is):

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga:

c)

Ir{uvelesi 6ga (vagy a mtivelds alol kivett tertilet elnevezdse)

d)

Az dpulet f6 rendeltetds szerinti jellege (lak6h6z, tidtil6, gazdasrigi dptilet stb.),
az 6ptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, t6rsashAz, szovetkezetihdz. rntiemldk. mtihely,
tizlet. mtiterem, rendel<i, garhzs, banyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6

jogiilitsa (tulajdonos. 6lland6. illetve tart6s hasznril6.

berki stb.)

g)

K0zris tulajdon eset6n a tulajdoni hdnyad rn6rt6ke:

h)

A

szerz6s

jogcitne, ideje (a jogviszony kezdete):

haszondlvez<i,

6

II
Nagy 6rt6kii ing6sigok
1.

Gdpj{rmiivck:

a)

szemilygepkocsi:

4cn')

a szer zesideje,

fiA

jogcfnte:....

k-e

.7- r r

).k,.u.....

eO.'!.€. .AK{
tfpus

a szerzes idej

e. j ogcf nte: . ..

.... tipus
a szerzds ideje, jogcime:

b)

teherg6pj 6nnti, autobusz: .............

tipus

a szetz6,s ideje, iogcfme:.....

..... tipus

a szerzes ideje, jogcime:

tfpus

a szerzds idej

c)

e, j ogcf rne:

...

.

tipus

motorkerdkpir:
a szerz6,s ideje, jogcfme:

.

tfpus

a szerzes ideje. jogcirne:....
tf pus

a szerzes ideje, jogcime:...

1

2.

Yizi v:rgy l6gi jzinnti:

tipusa:

.

a szerzes ideje, jogc(me:

b)

jellege:
tipusa:
a szerzes ideje, iogcfme:

3.
a)

V6dett miialkotfs, v6dett gyiijtem6nv:
egyedi alkot6sok:
n'legnevezes

db

megnevezds

db

megnerrez6s

db

megnevezis

db

megnevezis

db

megnevezds

db

a szerzes ideje, jogcfme:

a szerzes ideje, jogcime

a szerzes ideje, jogcfme:

b)

gyujtemdny:

A szerzes

ideje, jogcime:

a szerzes ideje, jogcfme

a szerz-ss idej e, jogcfrne

-84.

Egydb. clarabonkdnt vagy k6szletenkent (gytijtenr6nyenk6nt) a mindenkori kdpviseloi
alapdif hathavi osszegdt meghalad6 drtdkti ing6sdg:

a)

megnevezes: ..........

a szerzes ideje, jogcfnte:

b)

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

a szerzes ideje, iogcfme:

c)

megnevezds:

..

..

....

a szerzes ideje. jogcfme:

d)

megnevez6s:

a szerzes ideje, jogcfme:

e)

megnevezis:

a szerzes ideje, jogcime

5.

Ert6kpapirban elhelyezett megtakarit6s vagy egy6b befektet6s (reszv6ny, kdtvdny,
r lszjegy, ki ncstrirj e gy, vagyonj egy, nagy 6rt6kii biztosit6s stb.) :

megnevezds: ..................L
ndvdrtdk, biztositasi dsszeg:

megnevezds:

nevdrtdk, biztosit6si osszeg:

megnevezes:

nevdrtek, biztosit6si osszeg:

megnevezds:

.......,........

nevdrtdk, biztosftasi osszeg:

tnegnevezds:

.....

nevdrtdk, biztosftasi osszeg

9

6.

Ft

Takarekbetetben elhelyezett rnegtakarftds:

Ft

7.

A rnindenkorik6pvisel6i alapdij hathavi dsszeget meghalad6 k6szpdnz:

.?..5.9 ?.

8.

Az osszessdg6ben

a)

penzintezeti szdmlakdvetelds:

Ft

a mindenkori kepviseloi alapdii hathavi <isszeg6t meghalad6
pdnzint€zeti sz6mlakrivetelds vagy m6s, szerzridds alapjan fenndll6 pdnzktivetelds:

forintban
deviz6ban (forintdrteken): ...

b)

m6s szerzod6s alapjan fenn6ll6 pinzkdvetelds osszege:
Ft

9.

M6s, jelentSsebb 6rtekri vagyont6rgyak,

ha azok egyiittes

k6pvisel6i alapdij hathavi dsszegdt meghaladja:
megnevezds:

megllevezds:
megnevezds:
megnevezes:
megnevezds:
megrlevezds:
megnevezds:
megnevezds:

6rt6ke

a mindenkori

10

II T
Ta rtozfrsok

Elrben a rovatb:rn k6rjtili felttintctni a l<tizt'a,rtoz/as cfm6n,
valamint a prSnzin tizettcl vagy mag{nszcnl6l"vckl<el szemben
esetlegesetr f enn{llo tart oz'isait

1.

Kortarl.rlzas (ado, vant, illctek. tb-jarulek stb.):
.Ft.

2.

Pdnzintezettel szembeni tartozas (hitel, kolcson stb.):

.... Ft

3.

Maginszemilyekkel szembeni

tartoT-,asl .......

.........Ft

IV
Egy6b ktizlenddk

ll
B)
J

rcsz*

OV ED E,L E,NI N Y I LATKO Z AT

\azorszaggytildsi k6pviseloiavadalmazdsdn kfvtli adokdteles jrivedehnek)

I

.

Foglalkozdsa: ........

.9. . .e.{

W 7. .,.*; h. rrV
.

Munkahelye:
S

ztinetel teti-e fb gl alkoz irsitt:

rgen
nelTl

Fo gl al kozris6b6

I szirm az6 haviad6k<iteles[il6) j ovedel

2. Az 1. pontban irt foglalkozdsin kiviili,

m

",

7.. rf-....1.%.!....

valamennyi olyan tevdkenys6ge, amelyb6l

ad6k6tel es j ovedel me szitrmazik:

a) A tevdkenysdg megnevezdr"' ..........[7*. <a. r-... 13 h

t.*U

b) A kifizet6 szern6lye
(kivdve a jogszabrilyon alapul6 titoktartdsi k<itelezetts€,gal6 es6 tev6kenysdgek):

c) Ajdvedelem rendszeressdge (havi, egy6b rendszeressdgti, eseti vagy idoszakos)

*ubi
iap

d) A jovedelem (brutto) osszege .........9.

' Csak az. arsz.aggytilesi

kdpviselo tolti ki!

r,

F't

L2

t^dddis

a) A teve keny'seg rnegllevezise:

b) A kifizeto szenrelye
(kir,6ve

a

jogszabrilyon alapul6 titoktartdsi kdtelezettseg al6 esci ter,6kenys6gek):

c) A jcivedelem rendszeress6ge (havi,

eg-v-6b rendszeresse-eii,

d) A j6vedelem (brutto) osszege

,t2.I2k-.......

eseti vagy id6szakos):

Ft

a) A tevdkenysdg megnevezdsel .........

b) A kifizet6 szemdlye
(kir,6ve a jogszabdlyon alapul6 titoktart6si kritelezettsdg al6 es6 ter,6kenys6gek):

c) Airivedelem rendszeressdge (havi. egydb rendszeressdgti. eseti vagy idtiszakos):

d) A iovedelem (brutto) osszege

Ft
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C) r6sz
G AZDASAG

I ERDE,KE LTSEGI NYILATK OZAT

Gazdas{gi trirsasdgban fennill6 tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:

r.
1. Gazdasttgi t6rsas6g neve

H

2. Szekhelye: ........

.na..

.w.

3. Gazdasdgi tilrsasdg fonn6ja:

4.

l)

Azdrdekeltsdg fornrdja (tulajdonos, r6szv6nyes. bt. esetdn beltag/ktiltag stb.):

5. A tulaj doni drdekeltsdg keletkezdsekori

aritrrya: ....... ....3,

)

Ll

6. A tulajdoni

o/
/o

drdekeltsdg jelenlegi ar6nya:

7. Nyeres6gbol val6
8. A

o/
/o

Q...

rdszesed6se:

..

tI

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

I

%

gazdasagi tarsas6gban viselt tiszts6ge:

r[.
1. Gazdasitgi tarsasag neve:

....Q.,ef

..

V

2. Szekhelye

w

fu*

(*

)t

lKi

3. Gazdashgi tarsasdg fbrmaja:

4.

.D.e

Az6rdekelts6g lbrm6ja (tulajdonos, rdszv6nyes, bt. esetdn beltag/ktiltag stb.)

;&
5. A tulajdoni drdekeltseg
6. A tulajdorri

8. A

keletkez,esekori ardny a: .......

drdekeltseg jelenlegi aranya:

7. Nyeresegbol

val

.h...

o reszesedese:

.

gazdasagi tdrsasdgban viselt tisztsege

/.

..(.c6

loo

%

%

%

l4

III.
I . Oaz.clasagi tarsasag

2. Szekhe lye

)s

VT

3. Gazdasirgi t6rsas6g fonniia: .......................

4.

Az.

.W..........

irdekelts6g fbrm6ja (tulajdonos, rdszv6nyes. bt. esetin beltag/ktiltag stb.):
-,'.--,a.b....

5. A tulajdoni

erdekeltsdg keletkez6sekori ariinya: ........

6. A tulajdoni

drdekeltsdg jelenlegi ardnya:

.4oc.

A

o/
/o

c .Q.........o/o

7. Nyeresegbol val5 rdszeseddse:
8.

%

gazdas6gi tdrsasigban viselt tiszts6ge: ................

rv.
l.

Gazdas6gi

2. Szdkhelye

W

3. Gazdasilgi tdrsasiig fonn6ja:

4. Az 6rdekeltsdg formija (tulajdonos,

r6szv6nyes, bt. eset6n beltag/ktiltag stb.)

T^
5. A tulajdoni drdekeltsdg keletkezesekori
6. A tulajdoni erdekeltsig jelenlegi
7

.

.5.

ardnya:

fu%
olt

ardnya:

'L{o
%

Nyeresigbol valo rdszesedese: ..................

8. A gazdasagi tarsas6gban viselt

tiszts6ge:

........

l5

V

I. Gazdasdgi tarsasag neve:
2. Szekhelye:

3. Gazdasttsi tdrsas6g fonn6ja:

4. Az 6rdekeltsdg formiija (tulajdonos,

rdszvdnyes. bt. esetdn beltag/kiiltag stb.):

5. A tulajdoni erdekeltsdg keletkezdsekori
6. A tulajdoni irdekeltsdg jelenlegi

ardnya:

A

%

%

ar6uya:

o/
/1)

7. Nyeresdgb6l val6 rdszeseddse:
8.

.

gazdasagi t6rsas6gban viselt tisztsege:

vr.
l. Gazdasdgi tarsasdg neve: ............
2. Szekhelye: .......

3. Gaz<lasirgi titrsaseig fbrm6j a:..

4. Az 6rdekelts€g formrlja (tulajdonos,

5. A tulaidoni irdekeltseg

r6szvdnyes, bt. esetdn beltag/kiiltag stb.):

kel etkezesekori arany-a:

6. A tulaidoni irdekeltseg jelenlegi ar6nya:
7

.

%

%

Nyeresegbol val o rdszeseddse:

8. A g'azdasitgi tdrsasagban rriselt tisztsdge:

o/
/o

..

l6

D) resz*

KIMT]TATAS
orszi.ggytil6si li6pviscl6nek az Orszitgg.y"ii|6st6I, saj{t pfrtj:it6I vag.v
k6pvisel6csoportjrit6l, illetve a ttirv6nyhoz6i nrunl<it tdnrogat6 alapitvrinyt6l
kapott, a li6pvisel6 munl<{jf,nak elliteis{hoz sztiks6ges vary azzal szoros
tisszefiigg6sben l6vd juttatdsokr6l 6s ingycncs hasznilatba adott dolgokr6l
.az

(a tovribbiakban: juttatris)

A juttatds ideje

lo,V

1n^g
1_o,q.s

A juttatis drteke

A j uttatits megnevezese

'l

GLsz-t

tno--

h*t f n F-

"-U
i^ -.at^a 4;,
\/

1-o I%

' Csak

az. arsz.aggytilisi kepvi.sel(i

tolti ki!

^l

?oou*

t1
E) resz*

KIMTITATAS
az orsz,iggytil6si k6pvisel6nek k6pviseliii megbizat{s:lval iisszefiigg6sben kapott
ajind6kair6l 6s az e nyilatkozat D) pontja aLl nem tartoz6 ingl''enes juttatisairril
(a tovibbialiban: ajr[nd6k)

Azajandekozits ideie

Az

ai

6ndek nregnevezdse

' Csak az. orsz.aggytilesi kipviselo tolti ki!

Az aj6ndek erteke

l8

F) rcsz
KIN{UTA'TAS
b{rrnil.ven tevdkenys6gc, in96 vagy ingatlan tulajdona, illetve ezelihez fiiz6tl(i ery6b
jogosultsiga alapj{n, tovribbrl e nyilatliozat C) pontjriban megieliilt gazdasigi
tirsas{g(ok)nal< juttatott {llami, illetve eu16pai uni6s tirnogatdsokr6l (a

tovibbialiban: t{mogatis)
A tamogat6s

A tarnogatas

A tdmogat6s

A t6mogat6st

A tamogates

A tamogatds

jogosulda

megszerzesenek

megszerzesdnek

nyujto

celj a

erteke

iogcfme, m6dia
--O /l',

id6po4tja

q-

a:l*ld

?o Lq l-H(

I

t)- ; XTit
/

fl/Y\

fC,DD aJ

D

*)F*

Kert,

$.ta|.j(52{

?C?.9

"u.....

.9..L.'...ho )C.,..

nap

Jelen nyila*ozathozcsatoltam a velem kpztls htlztartrisban 6lohAzag-l6lett6rsarn,

fv*b.o' ..1o.Ltn r-*'

valamint a velem krizds hdaaft6sban

gr.tp;

616

-

gyermeke(i)rn.

!4.ofu ;a* .(-?-{frt.k 4 ffxrd<-

nyi latko zatdtlnyi I atko zatait*

M

.

a kepviselo al6fr6sa

Csak a'z orszirggl"iilcsi kepvisclo

ttilti ki!

