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Az Orszdqqvrilesro szol,5 2012. evi XXXVI. torvinY l.

rnelleklete alapi6n

Vagyon-, ji)vedelem- ds gazdasdgi drdekeltsdgi nyilstkozot

orszdggt iil dsi kdpv

is

el6 szdm rira

A nyilatkozatot ado szem6lye
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1.

A nyilatk ozatotad6

a)

orsz6ggyril esi kdpviselo

b)

az orszirggnildsi kdpviselovel kdzos haztartdsban elo h6zas- vagy dlettdrs

,l

(a tovdbbiakban : hazas- I elett6rs)
c)

az orczl.ggytildsi k6pviselovel kozds h6ztartisban elo gyermek
(a tov6bbiakban: gyermek)

2.

Az

3.

Ahtvas-/6lett6rs neve:

4.

A gyermek neve:

o0g GA(
.iiia[\d !,e.( 6{ t16
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orszit.egytildsi kepviselo neve:

xCsak a sajdt szemilyil'e vorratkoz6 adatokat t6ltse ki!
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A) resz

VAGYONI NYII,ATKOZAT
T

Ingatlanok*

1.

a)

A teleptil6s

neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):

re dQ

b)

Az

c)

Mtiveldsi

ingatlan tertiletnagysiga:

.8

6ga (vagy a mtivelds

t'.2

alol kivett tenilet elnevezdse):

t[,setz r VDVn 0r
d)

Az 6ptilet f6 rendeltetds szerinti jellege (lakoh6z, tidtil6, gazdasitgi 6ptilet stb.),
az dptilet alaptertilete

:

LAKb [\c\ Y

e)

Az ingatlan jogijellege (csal6di hiz,tarsashdz, sztivetkezetihaz, mtiernl6k, mtihely,
tizlet, mriterem, rendel6, gardzs, b6nyatelek stb.):

C SALo(Ot

ua/r-

0 A nyilatko zo jogdll6sa (tulaj donos, 6lland<i, illetve tart6s haszndlo, haszon 6lvezo,
b6rl6 stb.):

Th
g)

CG}.Q?N]O

Kozos tulajdon eseten a tulajdoni hdnyad m6rtike:

h) A szerzes jogcime,
(
A SV

'

S

Az,

ideje (a jogviszony kezdete):
t--

{
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ingatlan-nl,ilviintartasi adatolikal lrrcgegl"ez-oen kell kitolteni!
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a)

A teleptilds neve, ahol

b)

Az

c)

Mtivelesi 6ga (vag,, a mtiveles alol kivett tenilet elnevezese):

d)

Az dptlet fo rendeltetds szerinti jellege (lakohdz. tidiilo, gazdasdgi dprilet stb.),
az epillet alapterUlete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csalidi haz, tarsashdz. sztivetkezeti hdz. rntiemldk, mrihely.

az in-eatlan f'ekszik (Budapesten kertilet is)

rngatlan tertiletnagysdga

rizlet. rntiterem, rendel6, garazs, bilnyatelek stb.):

0 A nyilatko zo jogitll6sa (tulaj donos, 6llando, illetve tart6s haszn6l6, haszon d|vezo,
bdrl6 stb.):

g)

Kdzds tulajdon eset6n a tulajdoni hanyad mertdke

h)

A

szerzd,s

jogcime, ideje (a jogviszony kezdete):
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a)

A teleplil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kenilet is)

b)

Az ingatlan teriiletnagys6ga:

c)

Mtivelesi

d)

Az dptilet fo rendeltetds szerinti jellege (lakoh6z, iidtilo, gazdasilgi 6ptilet stb.),

6ga (vagy a

mtiveles al,6l kivett tertilet elnevezise):

az 6ptilet alapterfilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csaladi haz,tarsasltdz, szovetkezetihdz. rntienrlek. tnt'thely,
rizlet. mtiterem, rendelo. garizs. b6nyatelek stb.):

f) A nyilatkozo jogillasa (tulajdonos. 6llando.

illen'e tartos haszn6lo. haszottelvezo,

berlo stb.):

g)

Kdztjs tulajdon esetdn a tulajdoni hinyad m6rleke: ....

h,t A szerzds jogcfme,

ideje (a.f ogviszony kezdete)
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a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Mriveldsi dga (vagy a mtivelds alol kivett tertilet elnevezdse):

d)

Az dptilet fo rendeltetds szerinti jellege (lakoh6z, tidiilo, gazdasiryi 6ptilet stb.),
az 6ptilet alaptertilete

e)

:

Az ingatlan jogijellege (csal6di hdz,tirsashdz, szdvetkezetihtn. mriemlek, miihely,
tizlet, mriterem. rendelo , gar'62s, banyatelek stb.):

f) A nyilatko zo jogitll6sa (tulajdonos, 6llando. illewe tart6s haszn6lo, haszonllvezo,
bdrl6 stb.):

g)

Kdz6s tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad rn6rteke

h) A szerzes jogcfme, ideje (a jogviszony kezdete):
5,

a)

A telepul6s neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Mtivel6si

d)

Az eprilet fo rendeltetds szerintijellege (lakoh6z, Udiil6. gazdasdgi dpiilet stb.).

6ga (vagy a mirvel6s

al6l kivett tertilet elnevezdse):

az dptilet alaptertilete:

e)

Azingatlan jogijellege (csaladi lrdz, tirsashiz, sztivetkezetihaz, mtiemldk. m[ihely,
tizlet. mtiterem. rendelo, garhzs, b6nyatelek stb.):

0 A

nyilatkozo .io96ll6sa (tula.idonos, dllando, illewe tartos hasznSlo. ltaszon|lvezo,,
bdrlo stb.):

g)

Koz6s tulajdon eseten a tulaidoni hdnyad mertdke:

h) A szerzes jogcime. ideje (a jogviszony-

kezdete)
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a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Muveldsi dga (vagy a mtivelds alol kivett teriilet elnevez6se):

d)

Az dptilet fo rendeltetds szerinti jellege (lakoh6z, tidtil6, gazdasdgi eptilet stb.),
az dptilet alaptenilete

e)

Az

:

ingatlan jogi jellege (csal6di haz, tarsashaz, szovetkezeti hin, mriemlek, mtihely.

tizlet, mtiterem, rendelcf . gardzs^ b5nyatelek stb.):

0 A n-vilatkozo

jogitll6sa (tulajdonos. 6lland6, illetv'e tartos haszn6l6, haszoullvezo,

bdrlo stb.)

g)

Kozds tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad merl6ke

h) A szerzes jogcime,

ideje (a jogviszony kezdete)

7.

a)

A teleptiles neve, ahol az rngatlan f'ekszik (Budapesten kenilet is):

b)

Az ingatlan teriiletnagysdga:

c)

i\4riveldsi 6ga (vagy a mtivelds alol kivett tertilet elnevezise):

d)

Az 6ptilet fo rendeltet6s szerinti jellege (lakohdz, Udtil6, gazdasdgi dptilet stb.),
az eptlet al aptertilete :

e)

Az ingatlan j ogi j ellege (csal6di hdz, tirsashaz,

szdvetke zeti hin, rnueml6k. mtihely,

tizlet. mtiterem, rendelo, garins. bdnyatelek stb.):

0 A nyilatkozo

iogitll6sa (tulajdonos. 6lland6. illefve tartos haszndlo. haszottdlvezo,,

bdrlo stb.):

g)

Kozos tulaidon eseten a tulaidoni hanyad rndrtike:

h) A szerzes jogcfrne, ideje (a jogviszotly kezdete)

6
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II.
Nngy 6rt6kii ing6sigok
1.

G6pjirmiivck:

a)

szemilygipkocsi

BM'./7

j

Ifpus

a szerzk,sidej e, j ogcime, ...2 p. 4.h.,. Aook
r

/d
tipus

a szerzds idej

e. j

ogcime

tfpus

a szerz€,s idej

b)

e, j

ogcime

tehergdpj6nnti, aut6busz:

tfpus

a szerzds ideje, jogcfme

tfpus

a szerz€,s idej

e, j

ogcfme

tipus
a szerzds ideje, jogcirne

c)

t(pus

motorkerdkpdr:
a sz.eru1s ideje, jogcfme

tfpus

a szerzis ideje. jogcirne

tipus
a szerz.{s ideje,

jogcfrre

1

2.

Yizi vagy l6gi j:innii:

a)

je llege:

tipusa:

a sz,erzds ideje, jogcime

b)

jellege:
tipusa:

a szerzes ideje, jogcfme

3.
a)

V6dett miialkotds, v6dett gyiijtem6ny:
egyedi alkotdsok:
nreqnevez6s

db

megnevezds

...... db

.... megnevez6s

db

.... me gnevezes

db

megnerrezis

db

..... megnevezds

db

a szerzd,s ideje, jogcfme

a szerzds ideje, jogcime:

a szerzds ideje, jogcfrne:

b)

gyrijtemeny:

a szerz€,s ideje, jogcime:

a szerzds ideje, jogcime:

a szerzes ideje. jogcfrne:

8

4.

Egy6b, darabonk6nt vagy k6szletenk6nt (gyijtem6nyenkent) a mindenkori k6pviselcli
alapdij hathavi risszeg6t meghalad6 6rt6kti ingos6g:

a)

megnevezes:

a szerzes ideje, jogcime:

b)

megnevez6s:

a szerzls ideje, jogcime:

c)

megnevez6s:

a szerzfls ideje, jogcime:

d)

megnevez6s:

a szerz€,s ideje, jogcime:

e)

megnevez6s:

a szerzls ideje, jogcime:

5

Ert6kpapirban elhelyezett megtakarit6s vagy egy6b befektet6s (r6szv6ny, kotv6ny,
r6szjegy, kincst6rjegy, vagyonje gy, nagy 6rt6kti biztosit6s stb.):

megnevez6s: HAgI$.?..Slgf,. r.rPAPrlA
n6vert6k, biztosit6si <isszeg:

megnevez6s

n6v6rtek, biztosit6si osszeg:

megnevez6s:

n6v6rt6k, biztositSsi osszeg:

megnevez6s

n6v6rt6k, biztosit6si osszeg:

megnevez6s:

n6v6rt6k, biztosit6si osszeg:

.?8, SOO.OO

PLu-tr-

s
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6.

Ft

l-akar6kbetdtbcrn elhc:lyezett nregtakarftds

Ft

7.

A rnindenkori kdpviseloi alapdfj hathavi risszeget meghalado kdszpenz
Ft

8.

p

a)

mindenkori kepviseloi alapdii hathavi cissze-{dt meghalado
enzintezeti szdm l akovetelds vagy m 6 s, szerzo d6,s a l apj 6n fe n n6l l o p dnzkdvete l 6 s :

Az dsszessegeben

a

penzintizeti szitmlakdvetelds:

forintban:
dev i ziiban (fori ntdrtek en)

b)

m6s szerzod€,s alapjan fenn6ll6 pdnzkovetelis 6sszege:
Ft

9.

I\'16s, jelent6sebb drtekti vagyontdrgyak, ha az,ok egytittes
kepviseloi alapdij hathavi dsszegdt meghaladj a:

megnevezds:
megnevezds:
megnevez6s:
rnegnevezds:

megnevezds:
megnerrez6s:
megnevezds:
megnevez6s:

irtike a

mindenkori

-

l0
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III.
Tartozf sok
Ebben a rovatb:rn k6rjiil< felttintetni a l<tiztartoz{s cimtin,
valamint a p6nzint6zettcl vagy- rnaginszcnr6lyekhel szemben
esetlegesen

1.

f'ennillti tartoziisait

Koztartozas (ado, vdnt, illetdk. tb-jfruldk stb.)
Ft

2.

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

3.

Mag6nszem6lyekkel szemt'reni tartozzis
Ft

IV
Egy6b ktizlend6k

l1

ts)
J

OV ED ELE,NI

*
rr6sz
NYI

LATK OZAT

(azorszaggltl6si kepviselo javadalmazisiin kfvtili adol<otelesjovcdelrnck)

l.

Foglalko zdsa
Munkahelye
S

ztinetelteti-e fb gl alko zisht.

rgen
nelTl

Fo gl al ko

2. Az l.

zitsi.},ol szutnaz6 h avi adokotel es (brutto) j ovedelme

pontban

frt foglalkozdsin kfvtili,

valamennyi olyan ter,dkenysdge, amelybol

adokotel es j ovedel m e szdrmazik:

a) A tevdkenysdg megnevezdse: ..........

b) A kifizet6 szerndlye
(kiv6ve a jogszabdlyon alapul6 titoktartdsi kcltelezettsdg al6 eso tevekenysdgek):

c) A jovedelem rendszeressege (havi, eg"vib rendszet'essdgti, eseti vagy idoszakos):

d) A jovedelem (brutt6) osszege:

"

Csak

at

orsz.iggyiilesi kdpviselo tOlti ki!

Ft

Ft

-12

a) A tevdkeny,'seg nlegnevezise: ..........

b) A kif-izeto szemilye
(kivdve a jogszab6lyon alapulo titoktartzlsi kotelezettseg al6 eso teviketrysigek):

c) A jovedelem rendszeressege (havi,

d) A jovedelem (brutto) dsszege

egy,'db

rendszeressigti, eseti vagy idoszakos):

F't

a) A tev6kenysdg megnevez6se:

b) A kifizeto szemdlye
(kiveve a jogszab6lyon alapulo titoktarl6si kotelezetts6g al6 eso tevekeuysigek):

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

d) A jcivedelern (brutto) osszege

Ft
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C) r6sz

GAZDASACI ERDEKELTSEGI NYILATKOZAT
Gazdasfgi tdrsasrigban fenn{ll6 tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:

r.

l.

Gazdasigi tdrsasdg neve

2. Szdkhelye

3. Gazdas6gi trirsas6g fonn6ja

4. Az drdekeltsdg formdja (tulajdonos, reszvdnyes. bt. eseten beltag/ktiltag

5. A tulajdoni irdekeltsig keletkezdsekori altnya

o/
/o

(t. A tulajdoni irdekeltsdg jelenlegi ardnya

o/
/t)

7. Nyeresdgb6l va[6 rdszeseddse:
8. A

.

stb.):

.. .%

gazdas6gi trirsasdgban viselt tiszts6ge: ...........

lI.
L. Gazdas6gi tarsas6g neve

2. Szdkhelye

3. Gazdas6gi t6rsas6g formaja

4. Az drdekeltsdg fbrm6ja (tulajdonos, r6szvenves, bt. esetdn beltag/ktiltag

5. A tulajdoni 6rdekeltsdg keletkezdsekori

ardnya:

%

6. A tulajdoni drclekelts6g.ielenlegi arinya

o/
/o

7. Nyeresdgbol valo riszesedese

%

8. A

gazdas6gi tdrsasdgban viselt tisztsege:

.

stb.):

-t4

III
l.

Gaz.dasigi tdrsasdg neve: .....

2. Szikhelye

3. Gazdasirgi tdrsasdg fonndia

4.

Az. erdekeltseg

fbrmaja (tulajdonos, reszv6nyes. bt. eseten beltag/kiiltag stb.):

5. A tulajdoni

drdekelts6g keletkezdsekori ariinya

%

6. A tulajdoni

drdekeltsdg jelenlegi ardnya:

o/

/o

o/
/(l

7. Nyeresegbol val6 rdszeseddse
8. A gazdasigi tarsasigban viselt tisztsdge: .....

rv.
l. Gazdas6gi tirsasig neve
2. Szdkhelye:

3. Gazdasdgi t6rsas6g forrn6ja

4. Az drdekeltsdg formija (tulajdonos, rdszvdnyes, bt. eseten beltaglktiltag

5. A tulajdoni drdekeltseg keletkez6sekori arilnya

o/
/1)

6. A tulajdoni drdekeltsig jelenlegi artnya

o/
/t)

7. Nyeresegbol val6

reszeseddse

8. A gazdasagi tirrsasdgban viselt tisztsige

o/

/o

stb.):

-

t5

a

V

l.

Gazdasdgi t6rsasdg neve

2. Szel<helye

3. Gazdasdgi t6rsas6g forurdja

4. Az drdekeltseg form6ja (tulajdonos,

r:dszvdnyes. bt. eseten beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni irdekeltsig keletkezdsekori aranya

o/
/o

6. A tulajdoni irdekelts6g jelenlegi

o/
/(\

7. Nyeres6gb6l val6 rdszesed6se:
8.

A

ar6nya

....

....... %

gazdasdgi t6rsas6gban viselt tisztsdge

VI
l.

Gazdasigi tdrsasdg neve

2. Szdkhelye

3. Gazdas6gi tarsas6g fcrrm6ja:

4. Az drdekeltsdg formaja (tulajdonos, riszvinyes, bt. esetdn beltaglktiltag

5. A tulajdoni irdekeltsdg keletkezdsekori

arhn-v.-a

o/
/o

6. A tula.idoni irdekeltsig jelenlegi ar6nya:

o/
/o

7. Nyeresegbol valo rdszesedese

0/
/o

8.

A gudashgi

t6rsas6gban viselt tisztsege:

stb.)

-
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D)

rr0sz.

KIMUTATAS
orsziggliil6si li6pviselcinek az Orsz:lgg-lril6stdl, saj{t p:irtj{t6l vag.v
kepvisel6csoportjit6l, illetve a ttirv6nyhoztii munli6t t{nrogat6 alapitvrinyttil
kapott, a li6pvisel6 munh{j6nak ellit:lsihoz sziil<s6ges vag.v azzal szoros
tisszeftigg6sben l6v6 juttat{sokr6l 6s ing-y"enes hasznrllatba adott dolgolir6l
(n tov:lbbiakban : juttatrls)
.az

A juttatdrs 6rt6ke

A juttatirs megnevezdse

A juttatas ideie
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E) r6sz*
,

KIMUTATAS
az or szfrggyii l6si k6pvisel6 n ek k6pvisel6i megb izatflshval tisszefii gg6s b en kap ott
aj

rind6kair6l 6s az e nyilatk ozat D) pontj a al6 nem tartoz6 ingyenes j uttatrisair6l
(a tov{bbiakban: aj{nd6k)

Az ajindekoz6s ideje

-

Az ajdndek megnevez6se

Csak az orszhggyrilesi k6pviseki tolti ki!

Az ajind6k

6rt6ke

-
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F; r6sz
KIi\{UTATAS
b:irmil.ven ter,6l<enys6ge, ingti vafy- ingatlan tulajtlona, illetve ezeliltez ftizdd(5 eg-v6b
jogosults{ga alapj:ln, tov{bbf e nyil:rtliozat C) pontj:lban megieltilt gazdas{gi
t{rsas{g(ok)nali juttatott rillami, illetve eu16pai uni6s t{nrogatdsol<r'61 (a
tov6bbial<ban : t:imo gatf s)

A t6mogat6s

A t6rnogatiis

A t6mogat6s

A tdmogatdst

A tdmogat6s

jogosulda

megszerzdsdnek
jogcfnre, m6d.ja

megszerzdsdnek

nyrijto

cdlja

idopontja

*84
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ho
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nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem kozos hiztartdsban 6lo h|zas-lelett6rsatn,
1(

T OQ o tJ

vqQ 6O

dNI uD

valarnint a velem kozos hivlafiilsban elo gyermeke(i)rn"

nyi I atko zatat/ ny tl at kozata i t* .

a kepviselo aldfrdsa

C

salt az r>rszagg,vii I is i l<6pv
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irt6ke

