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Az Orsziieeviildsr6l sz6l6 2012. 6vi XXXVI. torviny l. melldklete alapiAn
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A nyilatkozatot ad6 szem6lye

l.

A nyilatkozatot ad6 +

a)

ors zzggy rilisi k6pviseto

b)

az orszAggytllsi k6pvisel6vel ktizds haztart6sban el6 hrlzas- vagy 6lett6rs
(a tov6bbiakban: hriz-as-/dlettdrs)

c)

az orszdggyiil6si kdpvisel6vel kcizds h6ztart6sban dl<i gycrmek
(a tovribbiakban: gyermek)

2.

Az orszdggy[il6si k6pvisel6 neve:

3.

A hizas-/ilctt:irs neve:

4.

A gyermek neve:
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A) r6sz

VAGYONI NYILATKOZAT
I

Ingatlanok.

1.

a)

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

ll-t! q.L

b)

Az ingatlan teriiletnagysaga: ...f ..1.g.?.....

c)

Miivel6si iga (vagy

d)

Az dptilet f6 rendeltetds szerinti jellege (tak6hriz, tidiilo, gazdasrigi 6ptilet stb.),

a mtivelds

al6l kivett teriilet elnevez6se):

az dpii!et alaptertilete:
['c,h o]to']

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hriz, trirsashriz, sz<ivetkezeti h6z, mriemldk, mtihely,
tizlet, mriterem, rendel6, garazs, brinyatelek stb.)

{a',qqe l, a,t

f) A nyilatkoz6

jogrillisa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszndl6,

haszondlvez6,

birto stb.):
...{.'.'.

It i d l,'lr:..',.

g) Kdzds tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m6rt6ke , ...1/r..................
h) A szerzdsjogcime, ideje (ajogviszony kezdele): ....1.9.1I.... ( ve'lel

'

/
Az ingatlan-nyilviintartiisi adalokkal nregegyczden kcll kitiiltcni!
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)

a)

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

\/o'c

b) Az ingatlan tertilernaBysdga: ...3311..n.i.......
c)

MLivel6si riga (vagy a miivel6s al6l kivett tertjlet elnevezdse):

!

r{

\, . ,'n, I.

l\r,

It t; I<t

d)

Az dptitet f6 rendeltet6s szerinti jellege (lak6hnz, iidiil6, gazdasrigi 6ptilet stb.),
az 6ptilet alapteriilete:

e)

Az ingattan jogi jeltege (csalSdi haz, tarsashdz, szcivetkezeti hriz, miieml6k, miihely,
tizlet, miiterem, rendel6, garazs, brinyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s hasmril6, haszondlvez6,
bdrl6 stb.):

Llqi dott..c
g)

Kiizds tulajdon eset6n a lulajdoni h6nyad mdrtdke

h)

A

szerz6s jogcime, ideje (a jogviszony

l/z

kezdete): ..4.0..ti.,. ve+
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a)

A teleptit6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keriilet is):

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga: ............

c)

Miiveldsi riga (vagy a miivelds al6l kivett teriilet elneveze

d)

Az dptilet fo rendeltetes szerinti jellege (lak6
az dptilet alapteriilete:

e)

Az ingatlanjogi jellcge (csal6di
tizlet,

nT

iiterem, rendelo, g

l) A nyilatkoz6

jog

iilo, gazdasrigi dpiilet stb.),

shdz, sziivetkezcti hdz, rnticmlik, nriihely,

rinyatelek stb.):

a (tulajdonos,

rillandrl, illetve

ta(6s hasznriki,

haszon6lvezo,

bdrlo stb.): ....
o n csctdn a tulajdoni hrinyad nrdrtcke

c)

Kdz6s tul

h)

Ag{erz€s jogcimc. ideje (ajogviszony kezdete):

@n

.1

I
a)

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

b)

Az ingatlan teriiletnagys6ga

c)

Mriveldsi 6ga (vagy a mtivelds al6l kivett teriilet elnevezdse):

d)

Az 6ptilet f<i rendeltet6s szerintijellege (lak6hriz, tidtilo, gazdas
az 6ptilct alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogijellege (csal6di hiu, tirsashiu, szcivetke

6piilet stb.),

hiz, miieml6k, miihely,

ilzlet, miiterem, rendel6, gariizs, b6nyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jogrilt6sa (tulajdonos, 6lland6,

letve tart6s haszn6l6, haszon6lvez6,

b6rl6 stb.):

g)

Kdz6s tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad

h)

A

szerz6s jogcime, ideje

(ajogviszon

6rtdke

ezdete):
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a)

A teleptilds neve, ahol az

b)

Az ingatlan terti let na

c)

Miiveldsi dga (v

d)

Az 6piilct fo ndeltetds szerinti jellege (lak6hriz, iidtilo, gazdasrigi dpiilet stb.),
ptert.ilete:
az 6ptilct

e)

Azi

lan lekszik (Budapesten keriilet is):

riga: .............

alI iivelds al6l kivett teriilet elnevezdse):

tlan jogi jellege (csat6di h6z, tiirsashiiz, szdvetkezeti h6z, mrieml6k, mrihety,
, mtitcrem, rendel6, gar6zs, brinyatclek stb.)

r)

A

g)

Kdzos tulajdon esetdn a tulajdoni h:inyad ntirtdke

h)

A szerzis.logcime. ideje (ajogviszony kezdclc):

nyilatkoz6 jog6tl:isa (tulajdonos, iilland6, illetve tart6s haszn6[6, haszondlvez6,
b6rl6 stb.): ..

(t

:
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a)

A telepiilis neve. ahol az ingatlan feksz-ik (lludapesten keriilet is)

b)

Az ingatlan tertilctnagysiiga:

c)

Mrivel6si dga (vagy a miivel6s al6l kivett tertilct clnevez6se):

d)

Az 6ptilet f6 rendeltet 6s szerinti jellege (lak6hiz, iidiil6, gazdasrigi
az 6piilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jellcge (csal6di hiz, t6rsash6z, sz<ivetke

..

hriz,

let stb.),

mtiemlik, miihely,

iizlet, miiterem, rendel6, gariizs, binyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jogillisa (tulajdonos, 6ltand6, il

e tart6s hasznel6,

haszondlvez6,

b6rl6 stb.):

g)

Kcizds tulajdon csctdn a tulajdoni hdnyad m

h)

A szerzdsjogcimc, ideje (ajogviszony

c

ete):

7.

a)

A telepiilds neve, ahol

b)

Az ingatlan teriiletnagys.i

c)

Mriveldsi dga (vagy a m

d)

'tetis
szerinti jellege (lak6 hriz, iidtilo, gazdasrigi dptilet stb.),
Az dpiilet fo rend
az 6piilet alaptc lete:

c)

Az ingatl

.l

az ingatl an

k (Budapesten keriilet is):

el6s al6[ kivett tertilet elnevez6se)

ogi.jcllegc (csalddi hriz, tiirsashiiz, szdvetkezeti hdz, miiemlik, mrihely,

iizlet. m tcrcnl , rendel6, gardzs, bdnyatelek slb.)

0A
c)

ilatkoz6 jogdlkisa (tulajdonos, dlland6, illetve tart6s haszniil6, haszon6lvez6,
l<i stb.)
<izcis

tulajdon csetdn a tulajdoni hdnyad mirtdke

A szcrzds.logcirrrc.

ide.ie (a

jogviszony kczclctc): .......

6

il.
Nagy 6rlekii ing<isrigok

l.

(J

a)

i'pj:irm iivck:
szem6lyg6pkocsi

a

Pe,

eoL

5oc''g

t

ipus

szerzl.sideje, jogcime:.....&.p.1=.p-.,1...1f 1.H,

a szerzds ideje, jogcime

tipus
a szerzds ideje,

b)

jogcime

........ tipus

teherg6pjdrmri, aut6busz:
a szerz€s ideje,

jogcime:

tipus
a szerzds ideje, jogcime

tipus
a szerzls ideje, jogcime

c)

tipus

motorkerdkp6r:
a szerz6s ideje, j tl

nle

tipus
a

ideje, jogcime:..

tfpus

a szerz€s idcje, jogcfnrc:

W

7

2.

Vizi vagv li'gi j:irmii:

a) jcllcgc: .........
tipusa:
a szerzds ideje,

b)

jogcime:

jellege:
tipusa:

me: ........

a szerzds idej

3.
a)

V6dett miialkotds, v6dett gyiijtem6ny:
egyedi alkot6sok:

a szerz6s ideje,

megnevez6s

db

megnc vezes

db

ezes

db

mcgnevez6s

......... db

megnevcz6s

db

megnevezes

db

jogcime:

a szerzds ideje, jogcime:

a szerzds ideje, jogcime:

b)

gyri.jterniny:

a szerzds ideje, jogcime:

a

szerzis ideje,

tIS

j

lmc:

ideje, jogcime:

-8-

4.

Iigy6b, darabonkdnt vagy k6szlctcnkdnt (gyrijtem6nyenkdnt) az Orsziiggy ftldsrol sz6l6
2012. cvi XXXVI. tdrvdny 104. $ ( I ) bekezd6se szerinti k6pviscltii tisztclctdij hatha
iisszcgdt nrcghalad6 irtdkii in96sdg:

a)

nregnevezis: ........

a szerzds ideje, jogcime:

b)

megnevezds:

a szerzds ideje, jogcime:

c)

megnevezis

a szerzts ideje, jogcime:

d)

megnevez6s

a szerzds ideje, jogcime:

e)

megn c vez

a szerzds ideje, jogcime:

5.

Ertdkpapirban elhelyezett megtakaritiis vagy egy6b befektet6s (r6szvdny, kdtvdny,
r6szjegy, kincstarjegy, vagyonjegy, nagy drtdkti biaosit6s stb.):

megnevez6s:

a'/aw

F.o_6ti:

n6vdrt6k, biztositrisi 6sszeg:

(

23,87o, ooo

.t-

megnevezds:

n6v6(dk, biztosf tiisi cisszeg:

megnevezis

ndvirtdk, biztosit6si dsszcg:

megnevezds:

ndv6rtdk, biztositiisi risszeg

megnevezds: .....
ndvdrtck, biztositisi tisszeg

@

9

6.'lakardkbetdtbenelhelyezettmeglakarites:

F't

Fr

7.

Az Orszaggyiil6sr6l sz6l6 2012. 6,vi XXXVI. tdrv6ny 104. $

(I

)

bekezddse szerinti

kdpviscloi tiszteletdij hathavi dsszegdt meghalad6 kdszpdnz:

,{1. koo. ooo .t

8.

Ft

tisszcssdgdben az Orszfiggytilisr6l sz6l6 2012. 6vi XXXVI. tdrv6ny 104. $ (1)
bekezddsc szerinti kdpvisel6i tisaeletdij hathavi <isszeg6t meghalad6
hitclintizeti szimlakdvetelds vagy m6s, szerzodds alapjrin fennrill6 p6nzkdvetelds:

a)

Az

hilelint6zetiszrirnlakcivetelds:

lbrintban:

j,e

8.1

cD)

l.

deviziban (forintdrt6ken)

b)

mis szcrz6d6s alapjiin fennrill6 pdnzktivetelds 6sszege:
Ft

9.

Mirs, jelent6sebb drtdkt vagyont6rgyak, ha azok egytittes |rtdke az Orsz:lggyiil6sr6l
sz6lo 2012. dvi XXXVI. t<irv6ny 104. $ (1) bekezd6se szerinti kdpvisel6i tiszteletdij
hathavi 6sszegdt meghaladja:

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

- l0 III.
Tl rtozlrsok
I,lbben a rovatban k6rjiik fcltiintetni a kiiztartozds cim6n,
v:rlanrinl a hitclint6zcltcl vagy magrinszcm6lyekkel szemben
csetlcgcscn fcnnill(r tartozdsait

l.

Kcizlartozris (ad6, v6m, illet6k, tb-jriruldk stb.):

.Il
.Ft

2.

Hitelintdzettel szembeni tartozas (hitel, kdlcstin stb.)

,lo. ocD. ocro
Fr

3.

Mag6nszemdlyekkel szembeni tartozds: ...
Ft

IV
11gy6b

kiizlendtik

0t

- ll

-

B) r6sz'
JoVEDELEMNYILATKOZAT
(az orsziggyiil6si k6pvisel6 j avad almazlsAn

l.

Foglalkoz-asa

Munkahelye

o'/o*l
X..il, t,.a

kiviiti

ad6kdteles jdvedelmek)

l/ta

k r.h.ak,:...h.

Sztinetelteti-e foglalkozris6t:

h.

a.i.

r

lgen

nemFoglalkozis6b6l sz*maz|havi ad6k6teles (brutt6) jOvedelm

2. Az l.

pontban irt foglalkozasdn
ad6kdteles j dvedelme szirmazik

",

kiviili, valamennyi olyan

/.,.L?.{.,.9.*,..L......... Ft

tev6kenys6ge, amelyb6l

a) A tev6kenys6g megnevez6se:

b) A kifizet6 szcmdlye
(kiv6ve a jogszabrilyon alapul6 titoktartAsi kdtel

c) A jrivedelem rendszeress6

d) A

' Csak

jii

lem (brutt6) 6sszege

az orszhggyiilcsi kcpvisclii

t(ilti kil

aki es6 tev6kenysdgek):

vi, egydb rendszeressdgii, eseti vagy id6szakos):

FT

ff

-12-

a) A tevdkcnysdg megnevez6se

b) A kifizet<i szemdlye
(kivdve ajogszabdlyon alapul6 titokta(asi k6telezettsig alii es6 tev6kenys6gek):

c) A jdvedclem rendszeressdge (havi, egy 6b rendsz-eressdgii, eseti vagy idos

os):

d) A jtivedelem (brutt6) dsszege

a) A tevdkenysdg megnevez6se

b) A kifizet6 szem6lye
(kivdvc a jogszabityon alapul6 ti

c) A jdvedelern re

d)Aj

tartAsi k6telezettsdg alii eso tevdkenys6gek):

s6ge (havi, egyib rendszeressdgii, eseti vagy id6szakos):

elem (brutt6) <isszege

.....

11

l3

-

C) r6sz

GAZDASAGI TROOTTLTSRGI NYILATKOZAT
Gazdas{gi tirsasfgban fennrilki tiszts6ge vagy 6rdekclts6ge:

I.
l.

Gazdasiigi tdrsasdg neve

2. Szdkhelye: ....

3. Gazdas6gi trirsas6g form6ja

4. Az

6rdeketts6g formdj a (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. esetdn beltag/ktil

5. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkez6sekori ar6nya: ..

6. A tulajdoni
7.

stb.):

%

drdekelts6g jelenlegi arrinya: ....

Nyeresdgb<il val6 rdszesedese: . .................

8. A gazdas6gi

tarsas6gban viselt tiszsdge: ...

II.
l.

Gaz-dasrigi tiirsas6g neve

2. Szdkhclye: ...
3. Gazdas6gi tdrsasiig tbrmrij

4. Az drdekelts6g fo

5. A tulajdoni

a

(tulajdonos, rdszvdnyes, bt. esctdn beltag/ktiltag stb.):

ekelts6g keletkezdsekori arilnya: ..........

oA

6. A tulaj ni 6rdekelts6g jelenlegi ar6nya

7.N

..%

sdgb<il val6 rdszeseddse

8. Aga zdasdgi

trirsashgban viselt tiszts6ge:

..

-

14 -

III.
l

Gazdasdgi lairsasiig ncvc:

.

2. Szikhelye

3. Gazdas6gi l6rsasdg formrija

4. Az 6rdekeltsig formrija (tulajdonos, 16szv6nyes, bt.

eset6n beltag/kiiltag stb.

5. A tulajdoni

drdekeltsdg keletkez6sekori ardnya

0.

6. A tulajdoni

6rdekelts6g jelenlegi ardnya: ............

%

7. Nyeresdgb6l val6

.........%

reszeseddse

8. A gazdasrigi tiirsasigban viselt tisas6ge

IV
l.

Cczdasrigi tiirsasig neve: ......

2. Sz6khelye: ......
3. Gazdasrigi trirsasiig formrija: ....

4. Az 6rdekcltsdg formrija (

5. A tulajdoni
6. A tulajdon
7. Nv

8.n

ajdonos, r6szvdnyes, bt. eset6n beltag/ktiltag stb.):

tsdg keletkez6sekori arrinya:

keltsig jelenlegi ar6nya

dgbr5l val6 16szesed6se:.

azdasigi tiirsas6gban viselt tiszts6ge: ...

.

%

o/o

%

-
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V

l.

Gazdasdgi tiirsasiig ncve

2. Szdkhelyc:

3. Gazdasdgi tarsasdg form6ja:

..

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

eset6n beltag/ktil

slb.):

5. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkezdsekori ariinya: ..........
6. A tutajdoni 6rdekeltsig jelenlegi

arrinya

7. Nyeresdgb6l val6 rdszeseddse:.
8.

A gazdas6gi trirsasiigban viselt tisztsdge

VI
1. Gazdas6gi tiirsasiig neve

2. Sz6khelye
3. Gazdasrigi tdrsas6g fo

4. Az 6rdekelts6g fo

5. A tulai
6. A tul
7

al

a (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. esetdn beltag/kiiltag stb.)

elts6g kelctkezdsekori ariinya:

oni 6rdekeltseg jelenlegi ariinya: ..........

eres6gb6l val6 rdszcsed6se:.
. A gazdas6gi tdrsasiigban viselt tisztsdge:

_ 16 D) r6sz.

KIMU'TA'tAS
az orszfggviil6si k6pvisel6nek az Orsz:lggyiil6st6l' sajrit p:irtjirt6l vagy
k6pviseliicsoportj:it6l, illctve a ttirv6nyhozrii munkit trimogat6 alapitvrinyt6l

kapott,:r k6pviscl6 munkfj{nak ell:itis:lhoz sziiks6gcs vagy azzal szoros
iisszcfiigg6sbcn l6vii juttat:isokr6l 6s ingyenes hasznilatba adott dolgokr6l
(a tov{bbiakban: j uttatrls)

A juttatas megnevezdse

A juttatris idejc

4-cr
zJa

rlro

\9.

tor8.

1'L.r

f

rtro iur

r.oquSnr

(,..1 \ark"
l"p).op ( Dctf)

bt t{*tlt

A juttatds 6(6ke

O. oo

'Lht 6oo

,'

hve5 a-'u/

ffJb,.

,/

NV^/
'Csirk

az olsziirgyiildsi kcpvisclii

tolti kil

(tr]

-17[|,) r6sz-

KIMUTATAS
kapott
ajind6kairril 6s az e nyilatkozat D) pontja al:i nem tartoz6 ingycnes juttatrisair6l
(a tovibbiakban: aj:ind6k)
az orsz:iggyiil6si k6pviseltinek k6pvisel6i megbizatris:ival tisszefiiggi'sbcn

Az aj6nddkozis ideje

'(-sak

Az ajrinddk megnevez6se

az orsziiggyrildsi kepvisclo

tolti ki!

Az ajanddk 6rtdke

-

18 -

F) r6sz

KIMUTATAS
b/rrmilycn ter'6kenys6gc, ingri vagf ingatlan tulajdona, illctvc czekhcz fiiziidii cgy6b
jogosultsiga alapjdn, tov:ibb:i e nyilatkozat C) pontjiban nrcgicliilt gazdasrigi
t:irsasfg(ok)nak juttatott rillami, illetve cur6pai uni6s t:lnrogat:isokr(rl (a
tovribbiakban: t{mogatis)
A trimogat6s
jogosultja

A temogatds

A tamogatas

megszerzdsdnek

megszerzdsdnek

iogcime, m6dia

id6pontja

A tdmogatest
nytjt6

A tiimogat6s

A tdmogatzis
c6lja

6rt6ke

,r-

7

Ke

,t

lt

........... .....i..,..:......... dv ....1..'.1......... hri

to,

nap

Jelen nyilatkozzrthoz csatoltam a velem kiizds h6Lztaftisban 616 hiizas-/ilettrirsam,

hL(aroe-

r

t|oll// {t

valamint a vcle m kiiziis hiztartdsban

616

gyermeke(i)m,

. .( aq:. t t ! !(.i, t):.1.r....1.'.l .r t. r ;?.):..,. t.: ;.'., !.1. c...1 :.:
............rJ.......
nyi latkozatiiUnyilatkozatait'.

t1
a k6pvisel6 al6iraisa

'

Cs k

az orsziggyfitdsi kdpviselo tt

lti ki!

/

