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Az Orsz6ggytil6sr6l sz6l6 2012. 6vi XXXVI. torv6ny 1. sz. melldklete alapjdn

Vagyon-, jdvedelem- ds gozdasdgi drdekeltsdgi nyilatkozat
o rs

zd ggt

iil dsi kdpv is el6 s zdm dro

A nyilatkozatot ado szemdlye

l.

A nyilatkozatot ad6 *' SZ

a)

orszAggyulesi kdpviselo

b)

az orszdggytil6si k6pvisel6vel k<izcis h6ztart6sban
(a tov6bbiakban: h6zas-l6lettrirs)

c)

az ors zirggynlesi kepviselovel kozos h6ztartdsban elo gyermek
(a tovdbbiakban: gyermek)

}WLS

SJ fJO,9

0-

616 h6zas-

t

2.

vagy dlettdrs

b,orL
Azorsz6ggytildsi kdpvisel6 neve: .....$p.d [LQL?....{Al9

3

A hinas-ldlett6rs

4.

A gyermek

neve

neve:

:

.....

.

\\
..YAgPAtrl

........SP*.Y?W.

*Csak a sajdt szemilyere vottatkozo adatokat t6ltse ki!
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A) r6sz

VAGYONI NYII,ATKOZAT

I
Ingatlanok

:{:

1.

a)

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

fubAPcrr

xl r

Azrnsatlan terriletnagysaga:

b)

....55r'^'L...........

c)

Mtlveldsi

d)

Az dptilet f6 rendeltetds szerintijellege (lak6h6z, tidiil6, gazdasdgi 6ptilet stb.),
az epilet al aptertil ete :

irga (vagy a mrivelds

.........!=Alc 4.g............

e)

alol l<ivett terUlet elnevezdse):

56n^

L

Az ingatlan jogi jellege (csakidi h6z, tilrsash 62, szovetkezeti hiu., mtieml6k, miihely,
iizlet, mfiterem, rendel6, gardzs, bdnyatelek stb.):

r\
TAe[As..ttA.L....

0 A nyilatkoz6

jogilllirsa (tulajdonos, 6lland6. illetve tart6s haszniil6, haszon6lvezo,

b6rki stb.):

IrtIASPQt loS
g)

Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad

h)

A szerzdsjogcime, ideje (a jogviszony kezdete):

:JASAtr--dS

'

Az,

m6rtike:

tail, firsQ.,

ingatlan-nyilvdntartasi adatokkal ntegeg)"ezoen kell kit6lteni

.....

..,....

!

3

7

.b/.

neve, aho| az ingatlan fekszik (Budapesten kerUlet is)

a)

A teleptiles

tr)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Ivtrivelesi irga (vary a mtiveles alol kivett tertilet

d)

Az {ptilet f6 rendeltet6s szerinti jellege (lak6hdz. iidtil6, gazdasdgi 6ptilet stb.),

el nevezdse):

az dptilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hdz, tiirsash6z, sztivetkezetihhz. mtiemldk, mfihely,
iizlet, miiterem, rende lti, garins, banyatelek stb.) :

0 A nyilatkoz6 jogtllfusa (tulajdonos, 611and6, illewe tart6s haszn6l6, haszon6lvez6,
bdrl6 stb.):

g)

Kozcis tutajdon eset6n a tulajdoni hanyad mertdke

h)

A szerzdsjogcfme, ideje (a jogviszony kezdete):

3.
a)

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

b)

Az ingatlantertiletnagys6ga:

c)

Mtivel6si irya (vagy a miivel6s al6l kivett tertilet elnevez6se):

d)

Az dptilet f6 rendeltetes szerinti jellege (lak6h6z, tidiil6, gazdasigi 6ptilet stb.),
az 6ptilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hdz, tdrsashiiz, sz<ivetkezetihtu,, rnrieml6k. rntihely,
l.J,zlet.

mrlterem, rendel<i, gar ins, brinyatelek stb.

f) A nyilatkozb

):

jogitllitsa (tulajdonos. dlland6. illetve tart6s haszn6l6, haszondlvez6,

berki stb.)

g)

Kozos tutajdon esetdn a tulajdoni hdnyad meft6ke

h)

A

sze rz€sj ogcf

me, idei e (a j ogvis zony kezdete):

4

4.
ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):

a)

A teleptiltis neve, ahol

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Muvelesi itga (vagy a muvelds alol kivett tenilet

d)

Az 6ptilet f6 rendeltet6s szerinti jellege (lakohdz, tidtil6, gazdasiryi 6ptilet stb.),

ztz

..........

.....
el nevezdse):

az 6ptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, tdrsash6z, szdvetkezetihir,,mrieml6k, miihely,
tizlet, mtiterem, rendel6, garhzs, banyatelek stb.):

0 A nyilatkozl jogiilitsa (tulajdonos, 6lland6,

illewe tart6s haszn6l6,

haszondlvezS,

bdrl6 stb.)

g)

Kdzos tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad mdrteke:

h)

A

..

szerzds jogcime, ideje (a jogviszony kezdete):

5

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagysAga:

c)

Mtiveldsi

d)

Az 6prilet f6 rendeltetds szerinti jellege (lak6h6z, iidiil6, gazdasigi dpiilet stb.).

irga

.....

.....

(vagy a mtlvelds alol kivett tertilet elnevezese)

az dptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hiiz, tiirsashiu-, szovetkezetihin, miiemldk. miihely,
tizlet. miiterem, rendel6, gardzs, banyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jogdllfusa (tulajdonos, dlland6,

illetve tartirs haszn6l6,

b€rlti stb.):

g)

Kozds tulajdon esetdn a tula.idoni hanyad merteke

h) A szerzesjogcfrne.

ideje (a jogviszony- kezdete):

haszon6lvez6,

5

6.
a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagysdtga:

c)

Mtivelesi

d)

Az 6ptilet fo rendeltetds szerinti jellege (lak6h6z, Udiil6, gazdasdgi 6ptilet stb.),

irga (vagy a mtiveles

alol kivett tertilet elnevezese)

az 6ptilet alaptertilete:

e)

Azingatlanjogi jellege (csal6di h6z, tirsash6z, szdvetkezetihdz, mrieml6k, miihely,
f.zlet, miiterem, rendel 6, garizs, binyate lek sttr. ) :

0 A nyilatkoz6

jog6ll5sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszondlvez6,
bdrl6 stb.): ...... ....

g)

K<jz<js

h)

A szerzesjogcime, ideje

tulajdon eset6n a tulajdoni hrinyad m6rt6ke:
(a

jogviszony kezdete):

7.

a)

A telepiilds neve, ahol azingatlan f'ekszik (Budapesten kertilet is)

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Muvelesi

d)

Az dpiilet f6 rendeltet6s szerinti jellege (lak6h5z, tidtil6, gazdasigi 6ptilet stb.),

irga (vagy a mtiveles

alol kivett tertilet elnevezdse)

az 6piilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hiiz, tarsashiiz, szovetkezetihirz, rnrieml6k, miihely,
tizlet. mtiterem, rendelS, garizs - biinyatelek stb. ) :

0 A nyilatkoz6

io-edlldsa (tulajdonos, dlland6. illetve tart6s haszn6l6, haszondlvezo,

berlci stb.):

g)

Kozos tulaidon esetdn a tulaidoni hanyad merteke

h) A sze rz€sj ogcf rile , idej e (a j ogviszony kezdete):

6

II.
N"gy 6rt6kii ing6sigol<
1.

G6pj{rmiivek:

a)

szemdlygepkocsi:

.............M.?h....L9.!+ f.]

a szer zd,sideje,

jogcfrne:....8O! .9 .':..Q..Q,.. .9.I.,

tfpus

Udsf grArs
tfpus

a szerzes ideje, jogcime:

tfpus
a szerz,is ideje, jogcime

b)

... tipus

tehergdpj6nnti, aut6busz:

a szetzdsideje,

jogcfme:....

..........

tipus
a szerzes ideje, jogcfme:......

tfpus
a szerzes ideje, jogc(me:

c)

..

motorkerdkpilr:

tipus

a szerzes ideje, jogcfme:

tfpus
a szerz€,s ideje. jogcfrne: ....

tipus
a szcrzes ideje, jogcirne:..

7

2.

Yizi

Ya[])" I6gi

j{nnti:

a) jellege: ..
tipusa:
a szerzes ideje, jogcime:

b)

jellege:

tipusa:

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

..

.....

a szerz6,s ideje, jogcime:

3.
a)

Vddett mtialkotfs, v6dett gyrijtem6ny:
egyedi alkot6sok:
megnevezes

db

megnevezds

db

megnevez6s

db

me._qnevczis

db

rnegnevezds

db

a szerzes ideje, jogcfme:

a szerzes ideje, jogcime:

a szerzes ideje, jogcfme:

b)

gyujtemeny:

a szerzes idej e, jogcime

a szerzes ideje, iogcfme:

megnevezes
a szerzes ideje, jogcime:

-84.

Egydb. daratronk6nt vagy k6szletenkent (gytijtenr6nyenkdnt) a mindenkori k6pvisel6i
alapdii hathavi dsszegdt meghalad6 6rt6kii ing6s6g:

a)

nlcgnevezcs:

a szerzes ideje, jogcinte

b)

megnevezds: .....

a szerzes ideje, jogcime:

c)

megnevezds. ........

a szerz€,s ideje. jogcfme:

d)

megnevez6s: ........

a szerz6,s ideje, jogcfme:

e)

megnevezds:

..

a szerzes ideje, jogcime:

5.

Ert6kpapirban elhelyezett megtakarit6s vagy egy6b befektet6s (r6szv6ny, kdNdny,
r6szj e g.v, ki ncst6rj e gy, vagyonj e gy, llagy 6rt6kti bizto sitas stb. ) :

megnevezds:

ndvdrtdk, biztositasi osszeg:

megnevezds:

nevdrtdk, biztosftdsi osszeg:

megnevezds:

.....

ndvdrtdk, biztosit6si osszeg:

megnevezds

nevdrtdk, biztosftasi

6sszeg:

lnegnevezds:

nevirtek , biztosftfsi osszeg:

.....

()

6.

l'akarekbetetben elhelyezett rnegtakarftds

F't

F't

7.

A mindenkorik6pviseloi alapdij hathavi

<isszeg6t meghalado k6,szp€.nz:

...

8.

Az dsszessdg6ben

a)

penzintezeti sz6mlak6veteles:

o.... Ft

mindenkori k6pviselSi alapdij hathavi <isszegdt meghalad6
pdnzintdzeti sziimlakcivetelds vagy m6s, szerz6dds alapjrin fenn6l16 p6nzkdvetel6s:
a

forintban:
deviz ihan (forinterteken): ........

b)

m6s szerzodds alapjS"n fenn6ll6 pinzkdveteles cisszege:

I;t

9.

IVIiis, jelentrisebb 6rtekti vagyont6rgyak, ha azok egytittes
kdpvisel6i alapdij hathavi dsszeg€t meghaladja:

megnevezds:
megrlevezds:

megnevezis:
megnevezds:
megnevezds:
megnevezds:
megnevezds:
megnevezes:

6rtike a

mindenkori

l0
I II.

Ta rtozasok
E,bben a rovatbzrn kdrjtih felttintetni a l<iizta,rtozf s cfmen,
valamint a p6nzin ttzettel vagy Inag{nszcnr6l.vekkel szemben
esetlegesen

1.

fennillo tartozfsait

Koztartozds (ad6, vdnt, illetek, tb-jaruldk stb.):
.Fr.

2.

Pdnzintezettel szembeni tartozirs (hitel, kolcson stb.):
.........../1..

3.

Auld ttiTtu
Ft

lt.QQ.,..w

MagAnszemdlyekkel szemtreni tartozits:
.Ft

IV.
Egy6b ktizlenddk

- ll
B)
J

-

r6sz*

OVEDE,LEMN YILATKOZAT

(az orszirggyil6si kdpvisel6 javadalmazdsiin kfviili ad6k6teles jovedehnek)

1.

Foglalkozdsa:

Munkahelye:
S

.

ztinetelteti-e fo glalkozasit

igen

:

nern

Foglalkozasib6l sz6nn azo havi adokoteles (brutt6) jovedelme:

2. Az l.

pontban

irt

ad6kritel es j tivedel

F't

foglalkozilsin kivtili, valameruryi olyan tev6kenysdge, amelybtil

me szixmazik:

a) A tevdkenysdg megnevezdse:

b) A kifizetri szerndlye
(kiv6ve a j ogszabdlyon alapul6 titoktartdsi kritelezetts dg al6 es6 tev6kenys6gek)

:

c) Ajrivedelem rendszeressdge (havi, egy6b rendszeress6gti, eseti vagy id6szakos):

d) A jovedelem (brutto) osszege:

' Csak

az. orszaggyiilesi

kepviselo tolti ki!

..

Ft

l2

a) A tevdkenyseg ntegllevezise:

b) A kifizet6 szenr6lye
(kir,6ve

a

jogszab6lyon alapul6 titoktartfsi kdtelezettsegal6 es<i ter,6ketrys6gek)

c) A jovedelem rendszeressdge (havi, egydb rendszeress6-eti, eseti vagy id6szakos):

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

Ft

a) A tevekenysdg megnevezise

b) A kifizet6 szem6lye
(kiv6ve a jogszab6lyon alapul6 titoktart6si kdtelezettsdgal6 es6 tev6kenys6gek)

c) A jOvedelem rendszeressdge (havi, egy6b rendszeress6gri, eseti vagy id6szakos):

d) A jovedelem (brutto) cisszege:

......... Ft

r3

C) r6sz
G AZDASAGI ERDEKELTSEGI NYILATK OZAT
Gazdas irgi t{rsasdghan

fennill6 tiszts6ge vagy

tit'del<elts6ge:

I
1. Gazdasirgi t6rsas6g neve: ...

2. Szdkhelye:

..

3. Gazdashgi tiirsas6g fonnaja: ...

4. Az 6rdekelts6g formiija (tulajdonos,

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

5. A tulajdoni drdekeltsig keletkezdsekori

6. A tulajdoni

drdekeltsdg jelenlegi ardnya

7. Nyeresdgbol val6
8. A

ardnya: ...

%

%
%

rdszeseddse

gazdas6gi tarsasdgban viselt tisztsdge:

rr.
1. Gazdasitgi tarsasdg neve:

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

.......

2. Szdkhelye

3. Gazdasttgi tarsasag formaj a:..

4.

Azdrdekelts6g fbrmrlja (tulajdonos, r6szv€nyes, bt. eset6n beltag/ktltag stb.)

5. A tulajdoni drdekelts6g kel etkez,lsekori ardnya:

%

6. A tulajdoni erdekeltseg jelenlegi aranya:

%

7. Nyeresdgbol valo

%

reszesedese:

tl. A gazdasagi tdrsasagban

viselt tisztsige:

l4

t

III
l. Gaz.dasdgi tarsasag ncve: ..
2. Szdkhelyc

3. Gazdashgi tdrsasag fonn6ia:

4. Az

6rdekelts6g fbrmrija (tulajdonos, rdszv6nyes, bt. esetdn beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni drdekeltsdg keletkezdsekori
6. A tulajdoni
7

.

arAnya:

drdekeltseg jelenlegi ardnya:

Nyeresdgb6l val5 rdszeseddse:.

........

...........

o/o

%

o/
/o

8. A gazdas6gi tdlsas6gban viselt tiszts6ge: ............................

rv.
1,.

Gazdasigi tiirsasag neve:

..

2. Szdkhelye:
3. Gazdasitgi tarsas6g fonn6j

a: . .....

4. Az 6rdekelts6g fbrm6ja (tulaidonos, rdszv6nyes, bt. esetdn beltag/kultag

5. A tulajdoni 6rdekelt,seg keletkezesekori ar6nya:...

o/
/o

6. A tulajdoni erdekeltsdg jelenlegi arinya:

%

'l

. Nyeresegbol

val6 rdszesedese: .............

(

8. A gazdasdgi t6rsasagban viselt tisztsdge

%

stb.):

l5

v
l.

Gazdasdgi tdrsasag neve:

2. Szekhelye:

..

.

3. Gazdashgi tiirsas6g forrn6ja:

4. Az drdekelts6g tbrmija (tulajdonos,

r6szvdnyes. bt. esetdn beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni irdekeltsig keletkezdsekori
6. A tulajdoni irdekeltsig jelenlegi
7. Nyeresegb6l val6 r6szeseddser

ar6nya: ...

ardnya:

%

o/
/o

o/
/tt

........

8. A gazdas6gi t6rsas6gban viselt tisztsdge:

vI.
l. Gazdasdgi tdrsas6g neve
2. Szekhelye:
3. Gazdasirgi tarsasdg fbrm6ja:..

4. Az 6rdekeltsdg formrija (tulajdonos,

5. A tulajdoni

r6szv6nyes, bt. esetdn beltaglktiltag stb.):

drdekeltseg kel etkezdsekori ar6nya:

6. A tulaidoni drdekeltsdg jelenlegi arinya:
7. Nyeresegbol val6

rdszesedise:

......

8. A gazdasdgi tarsas6gban rriselt tisztsdge

%

%

%
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D) r6sz*

KIMUTATAS
orsziggy-iil6si li6pviseldnch az Orsz:irgg.viil6st6l, saj{t prirtj{tril vagy
k6pvisel6csoportjrit6l, illetve a tiirv6nyhoz6i munliit t{nrogatti alapitvrinyt6l
kapott, a k6pvisel6 munk{jinak ell:itisrihoz sztiks6ges vagy azzal szoros

tz

tisszcfiigg6sben l6v6 juttatdsokrril 6s ingycncs hasznrilatba adott dolgokr6l
(a tovribbiakban: juttatris)
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A juttatas 6rtdke

A juttatds megnevezese

A juttatds ideie
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" Csak az. arsz.aggytilcsi kepvisel6
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E) r6sz-

KIMT]TATAS
az orszilggyiil6si k6pvisel6nek k6pvisel6i megbizatris{val iisszefiigg6sben kapott
ai6nd6kair6l 6s az e n1.'ilatkozat D) pontja ali nem t*tozd ingl''enes juttatisair6l
(a tovibbiahban: ajr[nd6k)

Az ajanddkoz6s ideje

.

Az

aj

6ndek nregnevezdse

Csak az. c,rsz.aggyiilctsi kepvisel6 tolti ki!

Az aj6ndek erteke

Irt

F) t'6sz
KTMIJTA'TAS

birrrrilyen tev6kenys6ge, in96 vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekltcz fiiz6d6 egy6b
jogosultsfga alapjrln, tovribbri e nyilatkozat C) pontj{ban megieliilt gazdasigi
t[rsasdg(ok)nak juttatott fllami, illetve eur6pai uni6s t{rnogatisokr6l (a
tovf bbialib

an

: t{mogatris)

A tarnogatds

A tarnogatds

A tdnrogatas

A t6mogat6st

A tamogatiis

A tamogatds

jogosultja

megszerz6sdnek

megsz erzesenek

nyujto

celj a

erteke

jogcfnre, m6dia

id6pontia

{<>F>l.

9n ?a

BuMdesr

Kelt

6v

4

ho

$p

nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem k<izds h6ztartdsban 616 h6zas-l6lettiirsarn,

fi

w

(jlr l

.c t ?frl f:L!.'t

^l

valarnint a velem kozos hdztarl6sban dl6 grygle(i)U,

J.

<dklgY

p,l' [/ i[2

nyilatkoz atifilnyilatk ozatait*

Gf'm

.

7

W

aaaaaaraaaaaaaaaaaaaaaoaaaaataaaaa

a kepviselo alalfr6sa

*

Csali azorszriggl"tilcsi liepviselo t0lti ki!

