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Az Orsziiseviil6srol sz6l6 2012. dvi XXXVI. tdrvdnv L melleklete alapjdn

Vagltott-, jdvedelem- ds gtulasigi drdekeltsdgi nyilltkozot

orsaiggv [iltisi ktipvi sel [f szdnuiro

A nyilatkozatot ad6 szem6lye

l.

A nyilatkozatot ad6 *:

a)

orsz6ggy[ildsi k6pvisel6

b)

az

./a./- /

orsziggyiil6si kdpvisel6vel kiiz6s h6ztartdsban

616 hSzas-

vagy 6lettiirs

(a tov6bbiakban: hrizas-/6lettiirs)

c)

az orszdggytildsi kdpvisel6vel kdztis hizta(dsban 616 gyemrek

(a tovribbiakban: gyermek)

2.

Az orsz6ggyiildsi k6pvisel6 neve:

3.

A h6zas-/6lettiirs neve:

4.

A gyermek neve:

'Csak a sajiit szemClyCre vonatkoz6 adatokat ttiltse ki!

.Er/"

hz /.
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A) ri'sz

VACYONI NYILATKOZAI'
I

Ingatlanok.

l.

a)

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

b)
c)

Az ingatlan tertiletnagysiga: ................,.1i......

d)

Az dpiilet fo rendeltetds szerinti jellege (lak6hiz, iidiilo, gazdasdgi dpiilet stb.),
az 6piilet
ete:

Mtivel6si

6ga (,tagy a

miivelds al6l kivett teriilet elnevez6se):

4

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hriz, tarsashaz, szdvetkezeti h6z, miieml6k, miihely,
iizlet, miiterem, rendel6, gar6zs, bdnyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jogrlll6sa (tulajdonos, dlland6, illetve tart6s haszn6[6, haszonelvez6,
bdrl<i stb.):

7. - ! .- -'." /,-

g)

Ktizds tulajdon eset6n a tulajdoni hrinyad mdrtdke

h)

A

szerz6s

jogcime, ideje (a jogviszony kezdete): 4/7

,,/
.! 1/ :74..:-(

Az ingatlan-nyilvintartisi adatokkirl mcgegyezoc| kcll kitiiltcni!

2.

a)

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

'3zrl

./....

e,r'

X/

/? kL

b)

Az ingatlan tertilehagysega: ...

c)

Mriveldsi i-ga (vagy a miivelds al6[ kivett teriilet elnevez6se):

d)

Az dptilet f5 rendeltetds szerintijellege (lakohaz, iidiil6, gazdasigi dpiilet stb.),
letez
az ep tilet ala
.,/L1

e)

/7

/

Az ingatlan jogi jellege (csaftidi hria, t6rsash6z, szdvetkezeti h6z, mrieml6k, miihely,
iizlet, miiterem, rendel6, garrizs, b6nyatelek stb.):

fl A nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszr6l6, haszon6lvez6,
bdrl6 stb.):

7llrr72a

lk2

Kdzcis tulajdon eset6n a tulajdoni hanyad mdrt6ke:

h)

A

szerzds

jogcime, ideje (ajogviszony kezdete):

,2 ,/'
....:.,/.<*'1z't

1,4//

,/4.'k/

3.

a)

A telepiil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keriilet is)

7r..

/ 7.a <-

b)

Az ingattan teriilelnagysdga

c)

Miivelisi

d)

Az dpiilet f6 rendeltet6s szerinti jellege (lak6hriz, iidtilo. gazdasrigi dpiilet stb.),
az dpiilet alaptertilete:

6ga (vagy a mrivel6s al6l kivett tertilet elncvczise):

./ Z,/r'\-

e)

Az ingatlan jogi jellege (csalidi haz, t6rsash6z, sz<ivetkezeti h6z, miiemldk, miihely,
iizlet, miiterem, rendel6, garrizs, bdnyatelek stb.):

l)

A

nyilatkoz6 iogallAsa (tulajdonos, 6llgnd6. illetve tart6s

b6rr6 stb.):

c)
h)

....-.7r. /../.',.{.r,o

*:i_n

//

ha szndl6, haszon6lvezo,

; :._,,,:
mdrtdke: aZ z_

Koz<)s tulajdon esctdn a tulajdoni hdnyad

A szerzds jogcime, ideje (a jogviszony kezdete):

QZ

7
I Z=r'f

z4 q7

2,,.

.,/ )
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,l

a)

A teleptilds neve. ahol az ingatlan fckszik (Budapesten kcriilet is)

b)

Az ingatlan lcrtiletnagys6ga

c)

Miivel6si riga (vagy a miivel6s al6l kivett teriilet elnevezdse): ........

d)

Az dptilet f6 rendeltetds szerinti jellege (lak6haz, tidiil<i, gazdas6gi 6ptilet stb.),
az 6ptilet alapteriilete :

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di haz, t6rsashriz, szcivetkezeti h6z, miiemldk, mrihely,
iizlet, miiterem, rendel6, gar'42s, binyatelek stb.):

1) A nyilatkoz6 jog6ll6sa

(tulajdonos, rilland6, iltetve tart6s haszn6l6, haszondlvez<i,

bdrlii stb.): .....

g)

Kcizris tulajdon esetdn a tulajdoni hrinyad mdrtdke:

h)

A

szerz6s jogcime, ideje

(ajogviszony kezdete):
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a)

A teleptil6s neve, ahol az ingatlan lekszik (Budapesten keri.ilet is):

b)

Az ingatlan teriiletnagys6ga

c)

Mrivel6si 6ga (vagy a mriveles al6l kivett teriilet elnevezdse): ................................

d)

Az 6piilet fd rendeltet€s szerinti jellege (lak6hriz, iidii[6, gazdas6gi dpiitet stb.),
az 6ptilet alaptertilele:

e)

Az ingatlan joy'i jellege (csal6di htrz, tfusashiu-, szd,vetkezeti hiz, miieml6k, miihely,
tiz.let,

/

miitef m, rendel6. gariizs, brinyatelek stb.):

Q A nyilatkoz6

jogrilkisa (tulajdonos, rilland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvez<i,

b6rlo stb.):

g)

Kldztis tulajdon esetdn a tulajdoni hdnyad mdrtdke:

h)

A szerzds jogcirne, ideje (ajogviszony kezdcte):

5

6

a)

A teleptilds nevc, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keriilet is):

b)

Az ingatlan lcrtilotnagysiiga

c)

Mrivel6si 6ga (vagy a mi.ivel6s al6l kivett teriilet elnevezdse):

d)

Az dptilet f6 rendeltet6s szerinti jeltege (lak6hdz, tidiil6, gazdasrigi dptilet stb.),
az 6piilet alapteriilete:

e)

Az ingatlanjogi jellege (csal6di h6z, t6rsash6z, szdvetkezeti hdz, miieml6k, mrihely,

..

[zlet, mfiterem, rendel6, garazs, brinyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos, 6l land6,

ill

e tart6s haszn6l6,

haszondlvez6,

b6rl6 stb.): ... . .. ..
s)

Kdzds tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad me.t6i<e

h)

A

szerz6s

jogcime, ideje

(a

jogvis zony kez/ete1:

7
a)

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

b)

Az ingatlan teriiletnagysAga:

c)

Mrivel6si dga (vagy a miivelds al6l kivett teriilet elnevezdse)

d)

Az 6piilet 16 rendellet6s szerinti jellege 0ak6hez, iidtil6, gazdasrigi 6piilet stb.),
az dpiilet alapteriiltte:

e)

Az ingatlanfei jellege (csakidi haz, tdrsashaz, szd,vetkezeti h6z, mriemldk, miihely,
iizlet, miitqt'en, rendel6, gariizs, b6nyatelek stb.):

Q A nyilatkozci

jogdllasa (tulajdonos, iilland6, illetve tart6s haszniil6, haszon6lvezo,

b6rlo stb.)

g)

K6zos tulajdon eset6n a tulajdoni hinyad mti(dke

h)

A szerzdsjogcime, ideje (ajogviszony kezdete):

(r

il.
Nagy 6rt6kii ingrishgok

l. G6pjrirmiivck:

a)

szemdlyg6pkocsi:

.. tfpus

..

a szerzls ideje, jogcime

tipus
a szerzds ideje, jogcime

tipus
a szerzds ideje, jogcime

b)

teherg6pjdrmri, aut6busz

tipus

a szerzds ideje, jogc(me

tipus
a szerzds ideje, jogcime

tipus
a szerzds ideje, jogcime

c)

tipus

motorkerdkp6r:
a szerzis ideje. jogcime:..

tipns
a szerzds ideje, jogcime:

..... tipus
a szerzds ideje,

jogcime

7

2.

Vizi vagl' li'gi .irirnr ii:

a)

jellege:
tipusa:
a szerzds ideje,

b)

jogcime:

...

jellege:
tipusa:
a szetzds ideje, jogcime

3.
a)

V6dett miialkotfs, v6dett gyiijtem6ny:
egyedi alkotrisok:
megnevezis

rll.r

megnevezes

db

megnevez6s

db

megnevez6s

db

megneveztis

dt.l

megnevez6s

db

a szerzds ideje, jogcime:

a szerz€s ideje, jogcime:

a szerz|s ideje, jogcime:

b)

gyiijtemdny:

a szerzds ideje, jogcime:

a szerztis idej

il

jogcime:

ideje, jogcime:

-8-

4.

Egy6b, darabonkdnt vagy kdszletenkdnt (gyiijtem6nyenkdnt) az Orsziggyrildsrol sz6ki
2012.6vi XXXVI. ldrvdny 104. $ (l) bekezd6se szerinti kdpvisel6i tiszteletdij hathavi
6sszegdt meghalad6 6rt6kfi ing6s:ig:

a)

megnevezis:

a szerzds ideje, jogcimc:

b)

megnevezis: .............

a szerzds ideje, jogcimc:

c)

megnevezds

a szerzds ideje, jogcinrc:

d)

megnevez6s:

a szerz|s ideje, jogcime:

e)

megnevez6s:

a szerz,is ideje, jogcime:

5.

Ertdkpapirban elhelyezett m
r6szjegy, kincst6rjegy, vagyonj

nrcgnevczes:

ndvdrt6k, biztositiisi dsszeg

megnevezds

ndvdrtdk, biztosf tiisi 6sszeg

megnevezds

n6vdrt6k, biztositdsi dsszeg:

megnevez6s: ...........
ndv6rtdk, bi

S

itdsi 6sszeg:

megrleve

s

ndv6rt

iztositiisi iisszeg:

I
tds vagy egy6b befektetds (rdszvdny, kcitv6ny,
, nagy drtdkii biaosit6s stb.):

9

6.

[:t

Takardkbetitbcn elhelyezett nrcgtakaritrs:

Ft

7.

Az Orszitggyfil6sr6l sz6l6 2012. evt XXXVI. tdrvdny 104. $ (1)

bekezddse szerinti

kdpvisel<ii tiszleletdij hathavi 6sszegdt meghalad6 kdszpdnz:

... Ft

8.

Az

a)

hitelint6zeti szimlakdvetelds:

cisszessdgdben az Orszaggyrildsr6l sz6l6 2012. dvi XXXVI. t6rvdny 104. $
bekezd6se szerinti kdpvisel5i tiszteletdij hathavi 6sszegit meghalad6
hitelintdzeti szamlaktivetelds vagy m6s, szerzSdds alapjin fenndl16 p6nzktivetel6s:

(l)

forintban
deviziban (forint6rt6ken)

b)

mds szerz6dds alapjdn fenn6ll6 pdnz-k6vetel6s 6sszege:
I.'t

9.

M6s, jelent6sebb 6rt6kii vagyontergyak, ha azok egytittes Ert5ke az Orsziiggyiil6sr<il
sz6l6 2Ol2.6vi XXXVI. t6rv6ny 104. $ (1) bekezd6se szerinti kdpviseltii tiszteletdij
hathavi 6sszeg6t meghaladja:

megnevezes:
megnevez6s:
megnevezds:
megnevez€s:
megnevez6s:
megnevezds:
megnevezds:
megnevezds:

- l0 II

I.

'I'artoz/tsok
flbbcn a rovatban k6rjtik fcltiintctni a kiiztartoziis cim6n,
valanrint a hitclint6zcltcl vagy magiinszcnr6lyckkcl szembcn
esctlegcsen fennrill6 tartozilstit

l.

K<iztartozis (ad6, vdm, illet6k, tb-j6rul6k stb.)

......Ft

2.

t:Qa-Z,(Z/./..7-(.2
4lorr- 2 /4 //?, It

Hitelintdzettel szembeni tartozas (hitel, k6lcsdn stb.):

-

3.

Magrinszem6lyekkel szembeni tartoz:is:......
Ft

IV.
Egy6b ktizlend6k

- ll
B)

-

r6sz.

JoVEDELEMNYILATKOZAT
(az orsziggyiildsi k6pvisel<i javad almazAsAn

l.

Vr,r'

Foglalkozasa

Munkahelyc:

.

,r/t

1,7

kivtili

ad6ktiteles jdvedelmek)

7/

*

Sziinetelteti-e foglalkoz6s6t:

lgcn
nem

Foglalkozasdb6l szirmaz6haviad6kdteles (brutt6) j<ivedelm

2.

",

./..Q-4.t.U-(-(...:'"

Az 1. pontban irt foglalkozisan kivtili, valamennyi olyan tev6kenys6ge,

amelybtil

ad6kdteles jdvedelme szirmazik:
a) A tevdkenysdg megnevez6se

b) A kifizet6 szemdlye
(kiv6ve ajogszabilyon alapul6 titoktartdsi k6telezettsdg al6 es6 tev6kenys6gek):

c) A jdvedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rendszeress6g[i, eseti vagy idoszakos):

d) A jrivedelem (brutt6) 6sszege

' Csak az orsziiggyiilesi kcpviscl6 titlti ki!

Iit

-'t2a) A tevdkcnysdg megnevez6se

b) A kifizet6 szem6lye
(kiv6ve a jogszab6lyon alapul6 titoktartisi kdtelezettsig alii es6 tev6kenysdgek):

c) A jdvedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rendszeressdgii, escti vagy idoszakos):

Ift

d) A j6vedelem (brutt6) tisszege

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

b) A kifizet<! szemdlye
(kiv6ve ajogszab6lyon alapul6 titoktart6si kdtelezetts6g aki es6 tevdkenys6gek)

c) Ajdvedelem rendszeressdge (havi, egy6b rendszeressdgti, eseti vagy id6szakos):

d) A jcivedelem (brutt6) tisszege: .........

.

[]t

-
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C) r6sz

GAZDASAGI ERDEKELTSEGI NYILATKOZAT
Gazdasrigi tiirsasf gban fennill6 tiszts6ge vagy 6rdckelts6ge:

I
1. (iazdasigi tdrsasiig ncv!': ......

2. Szdkhelye:
3. Gazdas6gi trirsasrig formija: ....

4. Az 6rdekeltsdg form6ja (ulajdonos,

r6szv6nyes, bt. eset6n beltag/kiiltag stb'):

5. A tulajdoni 6rdekeltsdg keletkez6sekori
6. A tulajdoni

arrinya

drdekeltsdg jelenlegi arrinya

7. Nyeres6gb6l val6 rdszesed6se:

8. A gazdasdgi

..

%

,..,........%

..

tarsasiigban viselt tisztsdge

I
l.

Gazdas6gi tArsas6g neve:

.

2. Sz6khelye
3. Gazdasiigi tarsasig formdja:

.

4. Az irdekcltsdg lirrmhja (t ituldonos, r6szv6nyes, bt. cset6n beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni drdekelts6g keletkezdsekori ariinya: ...
6. A tulajdoni

6rdekeltsdg jelenlegi arinya: .....

7. Nyeres6gbol val6 rdszesedise:.

8. A gazdasdgi

tdrsasltgban visclt tisztsdge

/o

1.1

Iu.
l.

Gazdasdgi tdrsasdg neve: ......

2. Sz6khclve

3. Gazdasrigi t6rsasiig fbrnrdja:

4. Az drdekelts6g formrija (tulajdonos, r6szv6nyes, bt.

eset6n beltag/kiiltag stb.):

5. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkezdsekori ariinya: .....

6. A tulajdoni

6rdekeltsdg jelenlegi arriLnya

..,.....%

7. Nyeres6gb6l val6 rdszesed6se
8. A gazdasrigi tiirsasiigban viselt tiszts6ge

IV.
l.

Gazdasrigi tarsas6g neve: ......

2. Sz6khelye
3. Gazdasrigi tiirsasig lorm6ja

4. Az 6rdekelts6g form:ija (tulajdonos, r6szvdnyes, bt. esel6n beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni irdekelts6g keletkez6sekori

6. A tulajdoni

ardnya:

drdekeltsdg jelenlegi ardnya: ....

7. Nyeresdgbol val6 r€szesed6se
8. A gazdasigi t:irsasdgban viselt tisasdge:

..

%

---... --. 70

-
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V.

l.

Gazdasdgi tuirsasdg nevc: ......

2. Szdkhelye

3. Gazdasiigi t6rsasrig formiij

4. Az drdekelts6g formdj

a

a (tulajdonos, rdszv6nyes, bt. eset6n

5. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkez6sekori arfurya:
6. A tulajdoni

.

6rdekeltsdg jelenlegi ardnya

%

7. Nyeresdgbol val6 r6szesed6se:....
8.

beltag/kiiltag stb.)

A gazdasrigi tarsasiigban viselt tisasdge

VI
1. Gazdasrigi tiirsasiig neve

2. Sz6khelye
3. Gazdasrigi tdrsas6g formija: .........

4. Az 6rdekelts6g lormdj a (tulajdonos,

5. A tulajdoni

r6szv6nyes, bt. esetdn beltag/ktiltag stb.):

6rdekelts6g keletkezdsekori ardnya: ........

6. A tulajdoni irdekeltsdg jclenlegi arrinya: .

Y"

7. Nyeresdgbol val6

o/-

rdszesed6se

8. A gazdasrigi tiirsas6gban viselt tisas6ge

l6

-

D) r6sz.

KIMUTATAS
az orszfggyfil6si k6pvisel6nck az Orszriggyfil6stiil' saj:it p:irtjit6l vtgy
k6pviscliicsoportj{tril, illctvc a tiirv6nyhoz6i munk:it trimogatri alapitvitnytril

kapott, n kdpviscl6 munk:ijinak cll:it:lsfhoz sziiksdgcs vagy azzal szoros
iisszcfiigg6sben l6v6 juttatisok16l 6s ingyencs haszniilatba adott dolgokrtil
(a tov:ibbiakban: juttat:is)

A juttatris megnevez6se

A juttatris idcj c

./

/2 //

l///J 4 J7tr u4r<-

rkry
zo

//

,/"2

/

lory

' Csak

A juttat6s 6rtdke

az orsziggyiildsi

r
z"/:/fr.Qh,////o/z
.lY

/

-r

l,

.-/

Xp /rZ-

fl

,'
z/
/ o' o///7
4)Z:
'
'
'/-t--

// 22-z /274a.<. l/rta //z l,
e-.4tzi.
@r",-fi-;
,.L--n'/;' lZ-rZry4f 7/, ,ez{

kipviscl6 titlti ki!

t7li)

r6sz.

KII\ITJ'TAI-AS
az orsz:iggyiil6si k6pvisel6nek k6pviscliii mcgbizat:isrivrl iisszefiigg6sben kapott
aj:ind6kairril rls az c nyilatkozat D) pontja alii nem tartozti ingycncs juttat:isai16l
(a tov{bbiakban: ajrind6k)

Az aj6nddkozis ideje

' Csak

az

Az aj6nd6k megnevezdse

orsziggyiilisi kcpviselo tt,lti kil

Az airind6k drtdke

I,-
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) ri'sz

KINIT]I'ATAS
b:irmilyen tev6kcnys6gc, ingri vagy ingatlan tulajdona, illc(vc ozckhcz fiiz6rlii cgy6b
jogosultsirga alapjin, tovribb:i c nyilurtkozat C) pontjrihrn megiel0lt gazdas:igi
trirsasrig(ok)nak j uttatott illam i, illetve eurripl i u n irls tirmogat:isokrr'rl (a
tov:ibbiakban: timogatris)
A trimogat6s
jogosultja

megszerz6s6nek

A trimogat6s
megszerzdsdnek

iogcime, m6dia

id6ponda

A t6mogat6s

,h21

Kelt:

A tiimogatdst

nytjt6

../.{:.. t///424r'
""""""'r"""'

17

hir..-..r.'...

ev

Jelen nyi lalkozathoz csat oltam a velem k<izcis h6ztart6sban

/: Hadr.

A tamogates
cdlja

ilo

na

hiizas-idlettarsam,

valamint a velem k6zds hdLZartrisban 6lti gyermeke(i)m,

nyilatkozatrit/ny ilatkozatait'.

a

'

Csak az orsziggytildsi kdpvisel6 tdlti ki!

I')

kipviselo aldirhsa

A t6rnogatris
drt6ke

