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uentelmi bizotts6g

1055 Budapest, Kossuth
t6r 1_3.

I sz6l6 2012. dvi XXXVI. torv6ny I . melldklete alapi6n

Az Orszdssvril

Vogyon-, jdvedelem- tis gazdusdgi drdekeltsdgi nyilstkozot
o

rszdggy iildsi kdpviself szdmdra

A nyilatkozatot ad6 szem6lye

I

.

C9

A nyilatkozatot ad6 *:

or sztrygytil 6si k6pvi sel6

b)

az orszirggytil6si kdpvisel6vel kozos ht.ztartitsban elo hirzas- vagy 6lett6rs
(a tov6bbiakban: hizas- I elettars)

c)

az orszitggyiildsi kdpviselSvel k6zds hdnarthsban 616 gyermek
(a tov6bbiakban: gyermek)

2.

Az orszttggytil6si k6pvisel6 neve:

J

A hizas-/6lett6rs neve :

4

A gyermek neve:

D, -f e-

*Csak a saj6t szemelydre vonatkozo adatokat tdltse ki!
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A) r6sz
VAGYONI NYILATKOZAT
I.
Ingatlanok*

1.

a)

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

ts

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Mriveldsi

d)

Az 6ptilet fo rendeltet6s szerinti jellege (lakohin, iidtil6, gazdasdgi dptilet stb.),
az dptilet alaptertilete:
(

6ga

(vagy a miivelds al6l kivett tertilet elnevezdse):

laL ftJ

e)

Az

ingat lan j ogi j ellege (csal6di

.(

4L5

hin, tarsashaz,

l/4,

2-

szcivetk ezeti hhz,

miemlek, muhely,

uzlet, mtiterem, rendel6, gardzs, b6nyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6
bdrlo stb.):
g)

jogittl6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszonllvezo,

I

Kdzos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad mdrtdke

h) A szerzes jogcime,

'

---=-------'

ideje (a jogviszony kezdete):

Azingatlan-nyilvdntartdsi adatokkal rnegegyezoen kell kittilteni!
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2.

a)

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

T

Rg
b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga

c)

Muveldsi

d)

Az dptilet fo rendeltet6s szerinti jellege (lakoh6z, tidtil6, gazdasdgi dptilet stb.),

e)

6ga (vagy a mrivelds alol

kivett tertilet elnevez6se):

azepiletalaptertilete: , , (
(o.[ds

1,
^
hL,A'

t.

Azingatlanjogi jellege (csal6di hin,tirsashtz, szovetkezetihin,mieml6k, mrihely,
tizlet, mtiterem, rendel6, garizs, b6nyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6
b6rl6 stb.):

jogdll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon€lvezo,

--g)

4

Kcizos tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad m6rt6ke

h) A szerzds jogcime,

o,rlis to) l"

ideje (a jogviszony kezdete):

(

..,..k.s.1F..t.?:

3.

a)

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

^

(o Joq

&--r Jet

e 2-.L- *,.L

b)

Az ingatlan tertiletnagYs6ga

c)

Muvelesi

d)

Az dptilet fo rendeltetds szerinti jellege (lakbhiz,g!ry. gazdasdgi dptilet stb.),
az dptilet alaptertilete: ,(
,^,L

6ga

(vagy a mtivel6s alol kivett tertilet elnevezdse):

O

e)

L

Azingatlan jogi jellege (csal6di hdz,tirsashftz,szcivetkezetihhz,mriemldk, mtihely,

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

0 A nyilatko zo jogttlldsa (tulajdonos, 6lland6,

illetve tart6s haszn6l6, haszonelvezo,

b6rlo stb.)

g)

Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad mertdke

h) A szerzes jogcfme, ideje (a jogviszony

kezdete):

Jtut

?Ao3. 6,

(.

4
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a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga

c)

Mtivelesi

d)

Az dptilet fo rendeltetds szerinti jellege (lakohha tidtil6, gazdasdgi 6ptilet stb.),

6ga

(vagy a muvelds al6l kivett tertilet elnevez6se):

az 6ptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan j ogi j ellege (csal6di hiz, ttrsashaz, szdvetke zeti hdz, mtiemldk, mtihely,
tizlet, mtiterem, rendel6, gardzs, b6nyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6 jogirll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6lo, haszon€Lvezo,
b6rl6 stb.)

g)

Kozds tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad mdrtdke

h) A szerzds jogcime,

ideje (a jogviszony kezdete):

5.

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Mtiveldsi

d)

Az 6ptilet fd rendeltet6s szerinti jellege (lak6hdz, tidtil6, gazdasdgi dptilet stb.),

6ga

(vagy a mtivel6s al6l kivett tertilet elnevezdse):

az dptilet alapterillete:

e)

Az ingatlan j ogi j ellege (csalSdi hin, ttrsashiz, szdvetke zeti hLz, mueml6k, mtihely,
izlet, mtiterem, rendelo ,

garazs, banyatelek stb.):

0 A nyilatkozo jogitll6sa (tulajdonos,6llando,

illetve tart6s haszn6lo, haszonllvezo,

b6rlo stb.):

g)

Kdzos tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad mdrteke

h) A szerzes jogcime, ideje (a jogviszony kezdete):
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6.

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Muveldsi

d)

Az dptilet f6 rendeltetds szerinti jellege (lakohitz. tidtil6, gazdasdgi dptilet stb.),
az epiJlet al aptertil ete :

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hiz,tdrsashin, szdvetkezetihdz, mtiemldk, muhely,

6ga

(vagy a mtivelds al6l kivett tertilet elnevez6se):

tizlet, mtiterem, rendelo, garazs, binyatelek stb.):

f) A nyilatko zo jogitll6sa (tulajdonos, 6lland6,

illetve tart6s haszn6l6, haszonllvezo,

b6rlo stb.):

g)

Kozds tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad m6rteke

h) A szerzds jogcime, ideje (a jogviszony

kezdete):

7.

a)

A telepiil6s neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):

b)

Az ingatlan teriiletnagys6ga:

c)

Mtiveldsi

d)

Az 6ptilet fo rendeltetds szerinti jellege (lakoh6z, iidtil6, gazdasdgi dptilet stb.),
az lpilet alaptertilete :

e)

Azingatlan jogi jellege (csalSdi hdz,tirsashin, szovetkezetihi.z, mtiemlek, mtihely,

6ga

(vagy a mtivel6s alol kivett tertilet elnevez6se):

tizlet, muterem, rendel6, garazs, b6nyatelek stb.):

0 A

nyilatko
bdrlo stb.):

g)

zo jogitll6sa (tulajdonos,

61land6, illetve tart6s haszn6l6, haszon 6lvezo,

Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad mdrtdke

h) A szerzes jogcfme,

ideje (a jogviszony kezdete):

6

II
Nugy 6rt6kii ing6srlgok

l. Gepj{rmiivek:

a)

szemdlyg6pkocsi

tfpus

a szerz6,s idej e, j ogcime:

tipus

a szerzds ideje, jogcime

tipus

a szerzds ideje, jogcime:

b)

teherg6pj6rmti, aut6busz:

tipus

a szerzds ideje, jogcfme

tipus

a szerz6,s ideje, jogcfme

tipus

a szerzds ideje, jogcime

c)

motorker6kpSr:

tipus

a szerz6,s ideje, jogcime

tfpus

a szerzds ideje, jogcime

tfpus
a szerz€,s ideje, jogcime
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2.

Yizi vagy l6gi jrlrmii:

a)

jellege:
tfpusa:

a szerzds ideje, jogcime

b)

jellege:
tipusa:

a szerzds ideje, jogcime

3.
a)

V6dett miialkotfs, v6dett gytijtem6ny:
egyedi alkot6sok:
megnevez6s

db

megnevez6s

db

megnevezds

db

megnevezds

db

megnevez6s

db

megnevez6s

db

a szerzds ideje, jogcime:

a szerz6,s ideje, jogcime:

a szerzds ideje, jogcime:

b)

gyujtemeny

a szerzls ideje, jogcf me:

a szerzes idej

e, j

ogcime:

a szerzds ideje, jogcime:
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4.

Egydb, darabonkdnt vagy k6szletenkdnt (gyrijtemdnyenkdnt) az Orszaggyuldsrol szolo
2012. dvi XXXVI. torveny 104.$ (l) bekezd6se szerinti kipviseloi tiszteletdij hathavi
risszeg6t meghalad6 6rt6kti ingos6g:

a)

megnevezds

^k

a szerz{s ideje, jogcfme:

b)

..

.C 1,.
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a
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megnevezds:

a szerz€,s ideje, jogcime:

c)

megnevez6s:

a szerz€s ideje, jogcime:

d)

megnevezds:

a szerzd,s ideje, jogcime:

e)

megnevezds:

a szerz€,s ideje, jogcime:

5.

Ert6kpapfrban elhelyezett megtakarit6s vagy egydb befektet6s (rdszv6ny, k6tv6ny,
reszjegy, kincst6rj e1y, vagyonjegy, nagy drtdkti biztosit6s stb.):

megnevez6s:

ndvert6k, biztosit6si dsszeg:

megnevezds:

ndv6rtdk, biztosit6si cisszeg:

megnevezds:

ndv6rtdk, biztosft6si dsszeg:

megnevez6s:

n6v6rt6k, biztosit6si dsszeg:

megnevez6s:

nevdrtdk, biztositSsi osszeg:

9

6.

Irt

Takardkbetetben elhelyezett megtakarft6s

Ft

7. Az Orsz6ggytil6sr6l szol6 2012.6vi XXXVI. torvdny 104. S (l) bekezddse szerinti
kdpviseloi tiszteletdfj hathavi osszeg6t meghalad6 k6szpdnz:

1 . ooo. ooo

Ft

8. Az 6sszess6g6ben

az Orszttggytildsr6l sz6l6 2012. dvi XXXVI. torv6ny 104. $ (1)
tiszteletdij hathavi osszegdt meghalad6
k6pvisel6i
bekezddse szerinti
hitelint6zeti sztmtlakdvetel6s vagy m6s, szerzod€,s alapj6n fenn6llo pdnzktivetelds:

a)

hitelint6zeti szfirtlakcivetelds:

forintban
deviz6ban (forint6rtdken)

b)

m6s szerzodds alapjan fenn6ll6 p6nzkdvetelds cisszege:

a.
9.

ooo

. ooo

Ft

M6s, jelentosebb 6rtekti vagyont6rgyak, ha azok egytittes ert6ke az Orszitggytil6srol
sz6l6 2012.6vi XXXVI. torv6ny 104. $ (1) bekezd6se szerinti k6pviselSi tiszteletdij
hathavi osszegdt meghaladj a:

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

-
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III.
Tartozisok
Ebben a rovatban k6rjtik felttintetni a ktiztartozis cim6n,
valamint a hitelint6zettel vagy magf nszem6lyekkel szemben
esetlegesen fenn:l116

t.

tartozfsait

Kdztartozis (ado, v6m, illetdk, tb-j6rul6k stb.)
.Ft.

2.

Hitelint6zettel szembeni tartoztts (hitel, kolcsdn stb.)
Ft

3.

Mag6nszemdlyekkelszembenitartoz6s
Ft

IV
Egy6b ktizlend6k

- ll
B) rt6sz*
TOVTNBLEMNYILATKOZAT
(az orsziggytildsi k6pviselo javadalmazdsftn kfvtili ad6koteles jovedelmek)

It

l.

Foglalko zasa

Munkahelye

vf.,A

c-/

1 ta.r ,L

r r<,. (1

erf

v(

t

Sztinetelteti -e fo glalko zdstfi:

\,O

L

14n

' v*,?-*

i" o I

o,

lgen
nem

_/
Fo g lalko

zitsib ol szdrmaz6 havi adokdteles (brutt6 ) j ovedelme

4.1 ?e.qoa

2. Az 1. pontban irt foglalkozisin kfvtili, valamennyi olyan tev6kenys6ge,
ad6kcitel

e

s

j ovede

amelybol

lme szirmazik'.

a) A tevdkenysdg megnevez6se: ...........

b) A kifizeto szemdlye
(kiv6ve a jogszabdlyon alaput6 titoktart6si kcitelezettseg al6 eso tev6kenys6gek):

c) A jdvedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rendszeressdgti, eseti vagy idoszakos):

d) A jcivedelem (brutt6) dsszege

' Csak

az orszttggytildsi kdpviselo tolti ki!

Ft

Ft
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a) A tevdkenyseg megnevezdse

b) A kifizeto szemdlye
(kiv6ve a jogszab6lyon alapul6 titoktartesi kcitelezettsdg al6 eso tevekenys6gek):

c) A jdvedelem rendszeressdge (havi, egy6b rendszeressdgti, eseti vagy idoszakos):

d) A jcivedelem (brutt6) dsszege

Ft

a) A tevekenysdg megnevez6se:

b) A kifizeto szemdlye
(kiv6ve a jogszab6lyon alapul6 titoktart6si kotelezettseg al6 es6 tev6kenysdgek):

c) A jdvedelem rendszeressdge (havi, egydb rendszeress6gti, eseti vagy id6szakos):

d) A jovedelem (brutto) dsszege

Ft
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C) r6sz
G AZD ASACT ERDBKELTSEGI

NYILATKOZAT

Gazdasdgi t{rsas:igban fennfllti tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:

I.

l. Gazdas6gi t6rsas6g neve
2. Szekhelye

3. Gazdas6gi t6rsas6g form6ja:

4. Az 6rdekelts6g form6ja (tulajdonos, rdszv6nyes, bt.

5. A tulajdoni 6rdekeltsdg keletkezdsekori arinya
6. A tulajdoni

drdekeltseg jelenlegi artrnya:

7. Nyeres6gb6l valo r6szesed6se

8. A

eset6n beltaglktiltag stb.):

%

%
%

gazdas6gi tarsas6gban viselt tisztsdge: ............

II.
l.

Gazdas6gi t6rsas6g neve

2. Szdkhelye:

3. Gazdas6gi t6rsas6g form6ja:

4. Azerdekeltsdg

form6ja (tulajdonos, reszvdnyes, bt. esetdn beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni drdekelts6g keletkez6sekori arinya'.
6. A tulajdoni

drdekeltseg jelenlegi ardnya

7. Nyeres6gbol valo

8. A

rdszesed6se:..

gazdas6gi t6rsas6gban viselt tisztsdge: ............

%

%

............ %
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III.
l.

Gazdas6gi t6rsas6g neve

2. Szdkhelye

3. Gazdas6gi t6rsas6g form6ja

4. Az 6rdekelts6g form6ja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt.

esetdn beltag/kiiltag stb.):

5. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkez6sekori ardnya:

%

6. A tulajdoni drdekeltsdg jelenlegi

%

ar6nya:

7. Nyeresdgb6l val6 r6szesed6se

%

8. A gazdasdgi tarsas6gban viselt tisztsdge:

IV.

l.

Gazdas6gi tarsas6g neve

2. Sz6khelye

3. Gazdas6gi t6rsas6g form6ja:

4. Az drdekeltsdg form6ja (tulajdonos, rdszvdnyes, bt. esetdn beltaglktiltag stb.):

5. A tulajdoni drdekeltsdg keletkezdsekori artnya

%

6. A tulajdoni erdekelts6g jelenlegi ar6nya

%

7. Nyeresdgb6l valo
8.

A

r6szesed6se:....

gazdasdgi t6rsas6gban viselt tisztsdge

........%

- l5
V

l. Gazdas6gi t6rsas6g neve
2. Szdkhelye:

3. Gazdas6gi t6rsas6g form6ja

4. Az 6rdekelts6g form6ja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. esetdn beltaglktiltag stb.):

5. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkez6sekori ar{nya:

%

6. A tulajdoni drdekeltsdg jelenlegi

%

aranya

7. Nyeres6gb6l val6 rdszeseddse
8.

A

%

gazdasiryi tarsas6gban viselt tisztsdge

VI
l.

Gazdas6gi t6rsas6g neve

2. Szdkhelye

3. Gazdas6gi t6rsas6g form6ja:

4. Az drdekelts6g form6ja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. esetdn beltaglktiltag stb.):

5. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkezdsekori ardnya

%

6. A tulajdoni 6rdekelts6g jelenlegi arinya:

%

7. Nyeresdgbol val6

%

8.

A

r6szesed6se

gazdasilgi t6rsas6gban viselt tisztsdge
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D) r6sz.

KIMUTATAS
az orsziggytil6si k6pviseltinek az Orszriggyiil6st6l, sajrlt prlrtjft6l vagy
k6pviselScsoportjit6l, illetve a ttirv6nyhoz6i munkit t.{mogat6 alapitvrlnyt6l
kapott, a k6pvisel6 munkirjfnak ellftfs{hoz sztiks6ges vagy azzal szoros
tisszefiigg6sben I6v6 juttatisokr6l 6s ingyenes hasznflatba adott dolgokr6l
(a tovf bbiakban: juttatfs)

A juttat5s drtdke

A juttat6s megnevezdse

A juttat6s ideje

(o

tr

t+p

'Csak azorszitggytildsi kepviselo tcilti ki!

v, l\ t , \4 '2" tn''{
,,. ol L. +.10, o>o{ d,z {I I
t
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I

-17
E) r6sz.

KIMUTATAS
az orszitggyiil6si k6pvisel6nek k6pvisel6i megbrzatfisixal tisszeftigg6sben kapott
aj:lnd6kair6l 6s az e nyilatkozat D) pontj a alf nem tartozd ingyenes juttatdsair6l
(a tovfbbiakban: ajind6k)

Az ajfnddkoz6s ideje

Az

ajitnddk megn ev ezese

' Csak az orszitggyiildsi kdpvisel6 tolti ki!

Az ajind6k 6rt6ke

-
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F) r6sz

KIMUTATAS
b{rmilyen tev6kenys6ge, ing6 vagy ingatlan tulajdona, illefve ezekhez fiiz6d6 egy6b
jogosultsriga alapjin, tov{bbri e nyilatkozat C) pontjiban megieltilt gazdasigi
tdrsasfg(ok)nak juttatott 6llami, illetve eur6pai uni6s tf mogatfsokr6l (a
tovf bbiakban : trim ogat{s)

megszerz6sdnek

A t6mogat6s
megszerz6sdnek

iogcime, m6dia

idopontja

A t6mogat6s
jogosultja

A tdmogat6s

A t6mogat6st

A t6mogat6s

A t6mogat6s

nyrijto

c6lja

6rtdke

***
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Kelt:

6v .......(..:...... ho

h

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem kozos hdztartttsban elohinas-/6lett6rsam,

_f Q *.r

o'^..
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3 € t/>s l. *+
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a (r- ,' oLt q

valamint a velem kozds hintartitsban dlo gyermeke(i)m,
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ny

i I atko

.t
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A ( ,aOg A

zatttt/ ny il atko zatai
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*

t
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\-,
a kdpviselo al6fr6sa

*

Csak az orszitggyiildsi kdpvise16 tolti ki!
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