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Az Orsz6ggytil6sr6l sz6l6 2012. 6vi XXXVI. torr,6ny 1. sz. mell6klete alapi6n

Vagyoru-, jtivedelem- ds gozdasdgi drdekeltsdgi nyilatkozat

orszdggt iil dsi kdpviself szdmdrer

A nyilatkozatot ado szemdlye

1.
a)

13i'td

A nyilatkozatot ado 'r'

t\4dutr

_orsz6ggytilesi kdpv
616 h6zas- vag.v dlettars

b)

az orszirggpildsi kdpvisel6vel k<izris haztart6sban
(a tov6bbiakban : hdzas-l6lett6rs)

c)

az ors zaggytlesi kepviselovel kozd s hirztart6sban elo gyermek
(a tovdbbiakban: gyermek)

2.

Az orsz6ggyulesi kdpvisel6 neve:

3.

Ahinas-/61ett6rs

4.

A gyermek neve:

neve:

.

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

*Csak a sajat szemcl."-dre vottatk ozo adatokat tdltse ki!

r3[1'1d HnlvrK

Sz6rh,ii,

rkp.1g.

2

A) r6sz

VAGYONI NYII,ATKOT,AT
r.

Ingatlanok

{:

1.

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

a)

..

b)

i]..fl1)

tT5

Azingatlan teniletnagys6ga: ......k.

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

Lg.

L

c)

Mtivelesi

d)

Az dptilet f6 rendeltetds szerintijellege (lak6hiz, tidtil6, gazdas6gi 6ptilet stb.),
az epirlet al aptertil ete :

6ga (rragy a mrivelds

alol l<ivett tenilet elnevezese)

LntcA
e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hiz, tilrsashiz, szovetkezetihi.z, mtieml6k, mthely,
tizlet, miiterem, rendel6, garizs, b6nyatelek stb.):

Clhuta(
0 A nyilatkoz6

l. t{d}-,.

jogillitsa (tulajdonos, 6lland6. illetve tart6s haszn6l6,

b6rlci stb.):

-f!/.LQ.e.Q

g.t0os

...

g)

Krizos tulajdon esetdn a tulajdoni hdnyad mertike:

h)

A szerzdsjogcime, ideje (a jogviszony

*

/ l.lL-e3

kezdete):

At,ingatlan-nyilvdntartasi adatol<kal nregeg)'ezoen kell kitolteni

!

haszon6lvez6,

3

)

Ao

a)

A teleptil6s neve, ahol az in.-qatlan f'ekszik (Budapesten kertilet is)

b)

Azingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Muvelesi t ga (vag,v a mriveles alol kivett teriilet

d)

Az 6ptilet f6 rendeltet6s szerinti jellege (lak6hdz, tdiil6, gazdasigi dptilet stb.),
az 6piilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, t6rsashirz, szovetkezetihia. mrieml6k, mtihely,
tizlet, mtiterem, rende 16,

0 A nyilatkoz6 jogdlldsa

gar 6zs,

b6nyatelek stb.

el nevezese):

):

(tulajdonos, 6lland6, illewe tart6s hasznii6, haszon6lvez6,

b6rl6 stb.):

g)

Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad mertdke

h)

A szeruesjogcime, ideje (a jogviszony

kezdete):

3.

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga:

c)

Mtivel6si

d)

Az dptilet fo rendeltetds szerinti jellege (lak6hrirz, tidtil6, gazdasdgi dpiilet stb.),
az dpiilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hdz, tdrsashdz, szcivetkezetihilz. rnriemldk. mtihely,

6ga (vagy a mtivelds

al6l kivett teriilet elnevez6se):

iizlet. mitterem, rendel6. gardzs. brinyatelek stb.):

0

A

nyilatkoz6 joghllilsa (tulajdonos, 6lland6. illetve tart6s hasznrll6. haszon6lvez6,

b6rl6 stb.):

g)

Kcizos tulajdon eseten a tulajdoni hanyad merteke:

h) A sze rzd,sj ogcf rlre, idej e (a j ogviszonv

kezdete):

4

4

a)

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

c)

Mtivelesi

d)

Az dpiilet fti rendeltetds szerinti jellege (lak6hin, iidiil6, gazdas6gi 6ptilet stb.),
az dpiilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogijellege (csal6di hiz, tdrsashi,z, szovetkezetihia. mriemldk, mrihely,

irga (vagy a muveles a16l

kivett tertilet elnevezdse)

tizlet, mtiterem. rendel6, garilzs, banyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6

jog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6, illewe tart6s haszniil6, haszon6lvez6,

bdrl6 stb.): ...

g)

K<iztis tulajdon esetdn a tulajdoni hrinyad m6rt6ke:

h)

A szerzesjogcfme, ideje (a jogviszony

kezdete):

5.

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagysaga

c)

Mrivel6si 6ga (vagy a mtivelds al6l kivett tertilet elnevezdse):

d)

Az 6ptilet f6 rendeltet6s szerinti jellege (lakoh6z, tidtil6, gazdasrigi 6piilet stb.).
az dptilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hdz, tiirsashi.z,, szovetkezetihin, mtieml6k. mrihely,
tizlet. mfiterem, rendel6, gu'itzs, banyatelek stb.):

D A nyilatkoz6 jog6llisa (tulajdonos, 6lland6,

illewe taft6s hasznril6,

berlo stb.):

g)

Kozds tulajdon eseten a tulaidoni hanyad mdrteke:

h)

A szerz€sjogcirne. ideje (ajogviszony kezdete):

..

haszondlvez6,

5

6.
a)

A teleptiles neve, ahol az rngatlan fekszik (Budapestetr kertilet is)

b)

Az ingatlan tertiletnagysirga:

c)

Mtivel6si 6ga (vagy a miivel6s al6l kivett teriilet elnevez6se):

d)

Az 6ptilet fti rendeltetds szerinti jellege (lak6haz, tidtil6, gazdasdgi dptilet stb.),
az 6ptilet alaptertilete:

e)

Azingatlanjogi jellege (csal6di hiz, t5rsash6z, szdve&ezetihhz, mriemldk, mtihely,
tizlet, mriterem, rendel6. garizs. banyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6
birlo stb.):

jog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s hasznill6, haszon6lvez6,

.

g)

Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad merl6ke

h)

A szerzd,sjogcfme, ideje (a jogviszany kezdete):

7.

a)

A teleptil6s neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kenilet is)

b)

Az ingatlan ter[iletnagysiiga:

c)

Mtivelesi

d)

Az 6piilet f6 rendeltet6s szerinti jellege (lak6hdz, tidtil6, gazdasigi dptilet stb.),
az lpijlet al aptertil ete :

e)

Azingatlanjogi jellege (csal6di hdz, t6rsashdz, szovetkezetihi.z,, rnriemldk. mirhely,

6ga (vagy a mtivelds

al6l kivett tertilet elnevezise)

tizlet. mtiterem, rendel6. gardzs. brlnyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6

jogiilitsa (tulajdonos, 6lland6. illetve tart6s haszn6l6. haszon6lvez6,

berlo stb.):

g)

Koz6s tulai don esetdn a tulai doni hanyad rnerteke

h) A szerze,s jogcftne, ideje (a jogviszony

kezdete):

6

II
Nrgy 6rtekii ingosfgok
l. Gdpj{rmrivek:

a)

szem6lygepkocsi:

a

szerz€si

.tlglLCG.C:CS . ..e..V..>q\2-m.;...1.3.?3.......,ipu.

d ej

e, j

o

gc im

e:

....

... ..

.

.

Va'

S.

h-.2.L. .\. . ...Lgrt
.

k
tipus

a szerzes ideje. jogcfme:

..

tfpus
a szerzds ideje, jogcime:

b)

tipus

tehergdpjdnnu, autobusz: ........
a szerzes ideje, iogcime:

tfpus

a szerz€,s idej

e, j ogcfme:

..

..

tipus

a szerzds ideje, jogcfme:

c)

..

tfpus

motorkerdkp6r:
a szerzds ideje, jogcime:

tfpus

a szerzes idej

e. j ogcf rne: .. .. ..

tipus
a szerzds ideje, jogcfme

1

2.

Yizi vagy l6gi i{t'mti:

a) jcllcge: ....
tipusa: .

..........

a szerzes ideje, iogcime:

b)

jellege
t(pusa:
a szerzes ideje,

3.
a)

iogcime: ..

Vddett miialkotds, v6dett gytiitem6ny:
egyedi alkot6sok:

. megnevezds

db

megnevezds

db

megnevez6s

db

me.-qnevezds

db

megnerrezds

db

megnevezes

.... db

a szerzes ideje, jogcfme:

a szerzes ideje, jogcfme:

a szerzes ideje, jogcime:

b)

gyujtemenv:

a szel'zes idej e, jogc(me:

a szerzes ideje, jogcfme:

a szerz,es ideje. jogcfrne

-84.

Egydb. darabonk6nt vagy kdszletenkent (gytijtem6nyenkdnt) a mindenkori kdpvisel<ii
alapdii hathavi osszegdt meghalad6 6rtdkti ing5siig:

a)

megnevezds: ........

a szerzes ideje, jogcfme:

b)

megnevezds: .......

a szerzes ideje, jogcime

c)

rnegnevezds: ........

a szerz€,s ideje. jogcime:

d)

megnevezds:

a szerzes ideje, jogcime:

e)

megnevezds:

a szerzes ideje, jogcime:

5.

Ert6kpapirban elhelyezett megtakarit6s vagy egydb befektet6s (r6sz.rrdny, kdw6ny,
r6szj e gy, kincstiirj e gy, vagyonj

megnevezds: ......
ndrrdftdk, biztosftasi osszeg:

megnevezds:

...........

nevdrtdk, biztosft6si nsszeg:

megnevezds: .....
ndvdrtdk, biztositdsi osszeg

megnevez6s:

.....

.....

nevdrtdk, biztositasi 6sszeg:

lnegnevezes:

nevdrtdk, biztosftasi osszeg:

e

gy, nagy 6rt6kti bi ztos(t6s stb.

):

9

6.

Ft

Takardkbetdtben elhelyezett tnegtakaritds

F't

7.

A rnindenkori k6pviseloi alapdij hathavi

cisszeget nreghalad6 k€szp6nz:

Ft

8.

Az dsszessdgdben

a)

penzintdzeti szimlakovetelds:

mindenkori kepvisel6i alapdij hathavi <isszeg6t meghalad6
pdnzintdzeti sz6mlakrivetelds vagy mds, szerz6d6s alapjrin fenndll6 p6nzkdvetelds:
a

forintban
deviz ihan (fori nterteken)

b)

:

m6s szerzod6s alapjan fenn6ll6 pinzkovetelds osszege:
Ft

9.

Miis, jelent6sebb 6rt6kri vagyont6rgyak, ha azok egyiittes 6rtdke
k€pviselcii alapdij hathavi dsszegdt meghaladj a:

megnevezds:
megnevezds:
n'legnevezds:
megnevezds:
megnevezds:
megnevezds:

megnevezis:
megnevezes:

a

mindenkori

10

III
Ta rtozasok
Ebben a royatban k6rjtik felttintetni a ktiztartoz{s cfmen,
valanlint a p6nzin tilzettel vagy mag{nszenr6l"vekl<el szenlben
esetlegesen fennillo tartozdsait

1.

Koztartozas (ado, \,am, illetdk, tb-jdrul6k stb.):
Ft.

2.

Pdnzi ntezettel szembeni tarto zirs (hitel, kolcson stb.)

.... Ft

3.

Maganszemdlyekkel szemtreni tartozisl .........
Ft

IV.
Egy6b ktizlenddk

- ll
B)

r6sz.

JoVEDE,LEMNYILATKOZAT
(azorszhggytrldsi kdpvisel6 javadalmazdsiln

1.

kivtli

ad6ktiteles jdvedehnek)

Foglalkozdsa:

Munkahelye:
S

.

ztinetelteti-e fogl alkozas6t

:

igen

nefil
Fogl alkozas6bol szdnn az6 havi adokoteles (brutt6) jovedelmet .....

2. Az 1. pontban irt foglalkozdsin kivtili, valamennyi olyan tev6kenys6ge,

Ft

amelyb<il

ad6kote I es j dvedelme szdrmazik:

a) A tevdkenysig megnevezdse:

b) A kifizet6 szem6lye
(kiv6ve a jogszabillyon alapul6 titoktart6si kdtelezettsegal6 es6 tev6kenys6gek):

c) A jrivedelem rendszeressdge (havi, egydb rendszeressegti, eseti vagy idoszakos):

d) A jovedelem (brutto) osszege.

"

Csak az. orsraggytilesi kepviselo t6lti ki!

Ft

t2

a) A tevdkenyseg nregllevezise: ...

b) A kifizeto szenrilye
(kivdve a j ogszab6lyon alapul6 titoktart6si kdtelezetts eg a16 es6 ter,6kenys6gek)

:

c) A jcivedelem rendszeressege (havi, egydb rendszeressegti, eseti vagy id6szakos):

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

Ft

a) A tev6kenysig megnevezise

b) A kifizet6 szemdlye
(kiv6ve a jogszab6lyon alapul6 titoktan6si kcitelezettsdgalh es6 tev6kerrys6gek):

c) Ajrivedelem rendszeressdge (havi, egydb rendszeress6gti, eseti vagy id6szakos)

d) A iovedelem (brutto) osszege:

Ft

l3
C) r6sz
G AZDASAGI ERDEKELTSEGI NYILATK OZAT

Gazdas6gi tairsasigban fennill6 tisztsdge vary 6rdekelts6ge:

r.

l. ()azdasdgi t6rsasag neve:
2. Szdkhelye:

3. Gazdasitgi tarsas6g form6j a:.......

4.

Azdrdekelts6g fornrrija (tulajdonos, r6szv6nyes. bt. esetdn beltag/kiiltag stb.):

5. A tulajdoni drdekeltsdg keletkezdsekori ati.rrya:

o/
/o

aranya:

o/
/1)

. Nyeresdgbol val6 rdszeseddset . . .. .........

%

6. A tulajdoni irdekeltsig jelenlegi
7

.......

8. A

gazdas6gi tdrsasdgban viselt tiszts6ge:

II.
l. Gazdas6gi t6rsas6g neve: ..................
2. Szekhelye

3. Gazdasitgi tarsasag formaja:

4. Az drdekelts6g formija (tulajdonos, r6szv6n-v-es, bt. esetdn beltag/kUltag

5. A tulajdoni erdekelts6g keletkez.esekori aranya:

%

6. A tulajdoni drdekeltsegielenlegi

%

7

ardnya:

. Nyeresdgbol valo riszesedise: .........

ll. A gazdasagi

tdrsasagban viselt tisztsege:

%

stb.):

l4

III.
I . Oaz.dasdgi t6rsasag neve:

2. Szdkhelye:

...

.....

...

3. Gazdasirgi t6rsasag fonndja:

4. Az

6rdekelts6g fornriija (tulajdonos, r6szv6nyes. bt. eseten beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni drdekeltsig
6. A tulajdoni
7

.

%

keletkezesekori aranya: .....

drdekeltseg jelenlegi arhnya:

%

Nyeresdgb6l val6 rdszeseddse:. ..........................

..

o/o

8. A gazdasagi tarsas6gban viselt tisztsdge: ..........

rv.
l.

Gazdas6gi tarsasag neve: ....

2. Szekhelye:
3. Gazdasitgi t6rsas6g forrn6ja: ....

4. Az 6rdekelts6g formiija (tulaidonos,

r6szv6nyes, bt. eseten beltag/ktiltag stb.)

5. A tulajdoni drdekeltsdg keletkezdsekori

%

ar6nya: ....

6. A tulajdoni drdekeltsdg jelenlegi ar6nya:
7. Nyeresigbol

val

o reszeseddse

8. A gazdasigi t6rsas6gban viselt tisztsdge:

%

..

o/o

t5

V

l.

Gazdasdgi tdrsasag neve:

..

2. Szekhelye: ..

3. Gazdashgi tarsas6g forrn6j a:...

4.

Az6rdekeltsdg formdja (tulajdonos, r6szv6nyes. bt. esetdn beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni drdekeltsdg keletkez6sekori aritnya:.....

%

6. A tulajdoni irdekeltsig jelenlegi

%

7. Nyeresdgbol
8.

A gazdasagi

o/
/t)

va16 rdszesedese

tS,rsas6gban viselt

tisztsdge:

...

VI
1. Gazdasitgi t6rsasdg nevel .....

2. Szekhelye:

3. Gazclasitgi t6rsas6g lbnn6ja:

4. Az

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

5. A tulajdoni irdekeltseg keletkezesekori arimya:
6. A tulaidoni
'l

erdekeltseg jelenlegi arhnya:

. Nyeresegbol valo rdszeseddse:.

8.

A

.

.

gazdasagi tiirsasagban viselt tisztsdge

..

%

o/

l6

D)

r6szn

KIMUTATAS
prlrtj:ittil vag-v
k6pvisel6csoportj{t61, illetre a ttirv6nyhoz6i munliit timogatri alapitvrlnyt6l
kapott, a k6pvisel6 munkrij{nak ellit:isihoz sziiks6ges vag.v azzal szoros
tisszefiigg6sben l6v6 juttatdsokr6l 6s in5ycnes hasznilatba atlott dolgolir6l
az orsz{ggyiil6si h6pviscl6nek az Orszitgg.viil6stdl, saj:it

(a tov:ibbiakban : j uttatris)

A juttat6s ideje

A juttatds megnevezese

2oll

tr"'*>-o.,

fGrtT€{\)(Aqtrn

h()

iqmreq

tJLtrr,r.,{ NUYnc t/Jte

)olr} F(*!r.,

LauBb

A juttatds drteke
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S)r-udlvl-Er

" Csak az orszaggyiilesi kipviseld tolti ki!
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E) r6sz*

KTMUTATAS
az orszirggytil6si k6pvisel6nek k6pvisel6i megbizat{s{val iisszeftigg6sbcn kapott
ai{nd6kair6l 6s az e n-vilatkozat D) pontja al{ nem tartozri ingl''enes juttatdsair6l
(a tovdbbiakban : ajind6k)

Azajandekozits ideje

.

Az aianddk megnevezese

Csak az. orszaggyiilesi kdpviselo t6lti ki!

Az aj6nddk ertdke

l8

F) r6sz

KIMUTATAS
bdrrnilyen tev6kenys6ge, in96 vag- ingatlan tulajdona, illetve ezelihez ffiz6d6 ery6b
jogosultsfga alapj{n, tov{bbri e nyilatkozat C) pontj{ban megieliilt gazdas{gi
t{rsasig(ok)nak juttatott fllami, illetve eur6pai uni6s timogatisokr6l (a
tovribbialiban : tim ogaLls)
A tdrnogat6s
jogosulda

A tdntogat6s

A t6mogat6st

A tdmogat6s

A tAmogatds

megszerzes6nek

megsz erzesenek

nyujto

celj a

6rtdke

iogcfme, m6dia

id6pontia

A

tf,rno,_eatds

:f

Kelt

Suclresr

8t

1-o?p

ev

o^

Jelen rryi I a tkozathoz c sato I tam a vel em kdzd s h6ztartiisban

ho

616

es

rlap

hilzas- 16 I ett6rsarn,

valamint a velem kozos h6ztarl6sban el6 gyermeke(i)rn,

nyilatkoz atatlnyilatk azatait*

.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

a kepviselo

*

Csak az orszriggl"(ilisi ltepviselo tolti ki!

alrasa

