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Az Orszdsqvuldsrol szolo 2 0l2.6vi XXXVI. torv6ny l. mell 6klete alaoi6n

Vagyo n-, j dvedelem- eis gazdasdgi drdekeltsdgi nyilotkozcrt
o rs

zdggy iil d s i kdpv is e I 6 s zdmdr a

A nyilatkozatot ado szem6lye

l.
a)

A nyilatkozatot ad6 *:

rildsi k6pvi selo

b)

az orszftggyiil6si kdpvisel6vel kozds hdnartisban 616 hinas- vagy dlettirs
(a tov6bbiakban : hinas- I elettars)

c)

az orsziggytil6si k6pviselovel koz6s hdztarthsban 6lo gyermek
(a tov6bbiakban: gyermek)

2.

Az orszilggytilesi kepviselo neve:

J

A hizas-/elettdrs neve :

4

A gyermek neve:

*Csak a sajdt szemdlydre vonatkoz6 adatokat tdltse ki!
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A) resz
VAGYONI NYILATKOZAT
I.
Ingatlanok*

1

a)

A teleptil6s neve,
\.", i

*o,

azingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):

SL rrl-i\
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Cb

T

n

r)

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Mriveldsi

d)

Az dptilet fd rendeltetds szerinti jellege (lakoh6z, tidtil6, gazdasdgi eptilet stb.),
az dptlet alaptenilete:

6ga

(vagy a miivelds alol kivett teriilet elnevezdse)

Z lu,=\-

j \i/ c \,^?

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hdz.tiirsash6z, szovetkezeti hfn, mtem[6k, muhely,
izlet, mtiterem, rendelo ,

garazs, b6nyatelek stb.):

SA[-Ar\l $^
0 A nyilatkozo

jog6ll6sa (tulajdonos,6lland6, illetve tartos haszn6l6, haszonelvezo,

bdrl6 stb.):

-IU, L,\T
g)

\3

F.\D\

Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad mdrtdke

h) A szerzds jogcfme, ideje (a jogviszony kezdete):

*
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Az ingatlan-nyilvantartdsi adatokkal ntcgcgyezoett kcll kitolteni!
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a)

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

L

G5 NT

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Muveldsi

d)

Az dptilet fo rendeltet6s szerinti jellege (lakoh6z, tidtilo, gazdasiryi 6ptilet stb.),
az epilet alaptertilete :

6ga (vagy a mtivel6s al6l

kivett tertilet elnevezese):

?
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e)
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\

r
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Az ingatlan j ogi j ellege (csal6di hin, tfrsashiz, szdvetke zeti hiu, mtieml6k, mtihely,
izlet, mtiterem, rendel6 , garizs, bdnyatelek stb.):

.!.r \{ L s
f) A nyilatkozo jogitll6sa

tula donos 6llando, illetve tart6s haszn6lo, haszon6lvezo,

bdrlo stb.):

T tL I^/,, t
g)

i\: t{c \

Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni hanyad mdrt6ke

.?l :r.

h) A szerzds jogcfme, ideje (a jogvis zonykezdete)' yNA.S..:.:'.i.].L.'
3.

a)

A telepul6s neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):

t
2-

l'2- ...llt

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga

c)

Miiveldsi

d)

Az 6piilet fo rendeltet6s szerinti jellege (lakohitz. tidtil6, gaz,4asdgi dptilet
az epiilet alaptertilete:
,..,rr ,,1.r.,- :_ ,'- /-n- ,;_.= 'l
\
Q ,\, I
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e)

Azingatlan jogi jellege (csal6di hin,tdrsasltdz, szovetkezetihdz, mtiemldk, mtihely,

6ga

(vagy a muvelds al6l kivett tertilet elnevezdse)

_.iglet., mtiterem, rendelo, garazs,

[L

0 A nyilatkozo jogftll6sa
bdrl6 stb.)

sLb,),

binya telek stb.):

t-=T

tula donos

.{r/.t? r,.'\ ,',t',

ll.t

6lland6, illetve tart6s haszn6lo, haszonelvezo,
i-"A.:-1.N?.L\D

w

g)

Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad mirtdke

h)

A

szerzes

V

jogcfme, ideje (a jogviszony kezdete):

AMSud\= L- . LOLO.
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4.

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Muveldsi

d)

Az eptilet fo rendeltetds szerinti jellege (lakoh6z, tidtil6, gazdasfryi dptilet

6ga

(vagy a mtivel6s al6l kivett tertilet elnevezdse)

)

az dptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hiv, ttrsashdz., szovetkezeti

lek, muhely,

tzlet, mriterem, rendel5, garirzs, banyatelek stb.):

0 A nyilatkozo jogitll5sa (tulajdonos, 6llando, illetve

haszn6l6, haszon 6lvezo,

b6rlo stb.)

g)

Kdzos tulajdon eset6n a tulajdoni hinyad m6rtdke:

h) A szerzds jogc(me, ideje (a jogvis zony kezdete):
/

5.

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Muveldsi

d)

Az dptilet fo rendel
az epijlet ala

e)

Azingatlan jogi jellege (csal6di hiz,tirsashfz, szovetkezetihilz, mtiemldk, mtihely,

6ga

(vagy a mrivel6s al61 kivett tertilet elnevezese):

szerinti jellege (lakoh6z, iidtil6, gazdasdgi eptilet stb.),

tizlet, miiterem, rendel6 , gardzs, b6nyatelek stb.):

0

A

s)

Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni hdnyad nrirt6ke

l',)

A

nyilatko
berl6 stb.):

zo jogirll6sa (tulajdonos, 6llando, illetve tart6s haszn6lo,

szerzes jogcf me,

ideje (a jogviszony kezdete):

haszon6l vezo,
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a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Muveldsi 6ga(vagy

d)

Az dptilet fo rendeltetds szerinti jellege (lakohdz. tidtilo, gazdasdgi 6ptil
az eptlet alaptertilete :

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hhz, tirsashtn, szcivetkezeti

a muvel6s

alol kivett tertilet elnevezese):

m tiemldk, mrihely,

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

0 A nyilatkoz6 jogitll6sa (tulajdonos, 61land6, illetve

s haszn6l6,

haszondlvezo,

bdrl6 stb.)

g)

Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad m

h) A szerzes jogcime, ideje (a jogviszony

kezd
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a)

A teleptil6s neve, ahol az ingatlan

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Muveldsi

d)

Az 6piilet fo rendel
az lpiJlet alaptertil

e)

Az ingatlan

6ga ('t agy a

j

mti

s alol

(Budapesten kertilet is)

:

kivett teriilet elnevez6se)

szerinti jellege (lakoh6z, tidtil6, gazdastryi dptilet stb.),

j ellege (csal6di haz, tdrsashiz, szovetke zeti haz,

mueml6k, mtihely,

, rendel6, gardzs, b6nyatelek stb.):

tizlet, m

0

Anv

g)

Kozds tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad mertdke

tkozo jog6llSsa (tulajdonos, 6lland6, illetve tartos haszn6lo, haszondlvezo,

berlo stb.):

h) A szerzes jogcfme, ideje (a jogviszony kezdete):

6

II.
Nngy 6rtekii ing6sigok

l. G6pi:irmiivek:

a)

OG *

szemdlygdpkocsi

a

A

szerzdsidej e, j ogcime'..,|

DI>E-F--

N h.S ./

-' .r=

tipus

c-

I-C / I
tipus

a szerz6,s idej e, j ogcf me

tfpus

a szerzds ideje, jogcf me

b)

teherg6pj6rmti, aut6busz:

tfpus

a szerz6,s ideje, jogcime

tipus

a szerzds ideje, jogcime

tfpus

a szerz,is ideje, jog"

c)

tipus

motorkerekp6r:

a szerzds i

e,

jogcfme:.

tfpus
a

ideje, jogcfme

tipus
a szerz€,s ideje, jogcime
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2.

Yizi vzrgy l6gi j:lrmii:

a)

jellege:
tipusa:
a szerzes ideje, jogcfme

b)

jellege:
tfpusa:

a szerzds ideje, jogcime

3.
a)

V6dett miialkotfs, v6dett gytijtem6ny:
egyedi alkot6sok:
megnevez6s

db

megnevez6s

db

megnevezds

db

megnevezds

db

megnevezds

db

megnevezds

........ db

a szerzds ideje, jogcime:

a szerz6,s ideje, jogcime:

a szerz€s ideje, jogcfme:

b)

gyujtemeny:

a szerzds idej

a szerzes tde

a

e,

j

jogcime:

ideje, jogcime:
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4.

Egydb, darabonk6nt vagy keszletenk6nt (gytijtemdnyenk6nt) az Orszfrygyulesr6l szolo
2012. evi XXXVI. tdrvdny 104.$ (l) bekezddse szerinti kepviseloi tiszteletdij hathavi
dsszegdt meghalado ertdku ingos6g:

a)

megnevezes: .t/,9.lrX.V.g.T.l4.5i=..4*.

drfi , fl.g.::.?.,..t#.;hZ...rt.Y.

a szerzdsideje, jogcime' To [rA.,l,/.A'.\.Q.S..:..D.Lp-v:.,!F..\.....51>4.]. u*1=.c^-

b)

megnevezds

a szerzd,s ideje, jogcime:

c)

megnevezds:

a szerzds ideje, jogcime:

d)

megnevezds

a szerzds ideje, jogcime:

e)

megnevez6s:

a szerz€s ideje,

5.

j

Ert6kpapirban elhelyezett megtakarit6s vagy egy6b befektetds (rdszv6ny, kdtvdny,
reszjegy, kincst6rjegy, vagyonjeBy, nagy ertdkti biaosit6s stb.):

megnevez6s:

G-) rz.OCL(

n6vertdk, biztosit6si 6sszeg:

megnevez6s:

At LLA

ndvdrtdk, biztosft6si osszeg:

megnevezds:

n6v6rtdk, biztosit6si osszeg:

megnevezds:

n6v6rt6k, biztosftdsi 6sszeg:

megnevez6s:

ndvertdk, biztosft6si osszeg:

E- ,?-

v
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6.

Takarekbet6tben elhelyezett megtakarft6s
Ft

7. Az Orszdggytildsrol sz6l6 2012. dvi XXXVI. torvdny 104.

$

(l)

bekezddse szerinti

k6pviseloi tiszteletdij hathavi osszegdt meghalado keszpenz:
Ft

8.

Az

a)

hitelint6zeti szdmlakcivetel6s:

dsszessdgdben az Orszdggyul6srol sz6l6 2012. 6vi XXXVI. tcirvdny 104. $ (1)
bekezdese szerinti kdpvisel6i tiszteletdij hathavi osszegdt meghalad6
hitelint6zeti szirmlakcivetel6s vagy m6s, szerzodes alapj6n fenn6llo penzkovetel6s:

forintban:
dev izitb an ( fo ri nt6 rt6ke

b)

n)

m6s szerzodds alapjan fenndllo p6nzkcivetelds osszege:

Ft

9.

M6s, jelent5sebb ert6kti vagyont6rgyak, ha azok egytittes erteke az
szol6 2012.6vi XXXVI. torvdny 104. $ (l) bekezddse szerinti
hathavi osszegdt meghaladja:

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

megnevezis:

ggytil6srol
SE l6i tiszteletdij
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III.
Tartozisok
Ebben a rovatban k6rjiik feltiintetni a kdztartozfs cim6n,
valamint a hitelint6zettel vagy magzinszem6lyekkel szem
csetlegesen fennril16 tartozisait

l.

Kdztartozds (ado, v6m, illetdk, tb-jdruldk stb.)
Ft.

2.

Hitelint6zettelszembeni

(hitel, kdlcson stb.)
Ft

3

yekkel szembeni tartozas
.Ft

IV.
Egy6b ktizlend6k

- ll
B)

rilsz*

TOVBNELEMNYILATKOZAT
(az orszitggyul6si kepvisel6 javadalmaztsitn kivtili ad6koteles jdvedelmek)

l.

Foglalko ztsa:

Munkahelye
S

ztinetel tet i -e fo

g I alko

zitsitt:

lgen
nem

Foglalkozisfbol szirmazo havi adokdteles (brutt6) jd

2. Az l.

irt

foglalkozhsttn kivtili,
adokoteles j civedelme sztrmazik:

pontban

yi

Ft

olyan tevdkenys6ge, amelyb6l

a) A tev6kenys6g megnevez6se

b) A kifizet6 szemdlye
(kiv6ve a jogszab6lyon alapul6 titoktart6si k6telezetts6g al6 es6 tevdkenysdgek):

c) Ajdvede

szeressdge (havi, egydb rendszeressdgti, eseti vagy idoszakos):

d) A jdvedel em (brutt6) cisszege

*

Csak azorszirggyiilesi kepviselo tolti ki!

Ft
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a) A tevdkenysdg rnegnevezdse

b) A kifizet6 szemelye
(kivdve a jogszab6lyon alapulo titoktart6si kotelezettsdg al6 eso

c) A jdvedelem rendszeressdge (havi, egydb rendszeress6gti,

e

d) A jovedelem (brutt6) osszege

Ft

gek):

vagy idoszakos):

a) A tevdkenysdg me

b) A kifizet6 szemdlye
(kivdve a jogszab6lyon

c) A jdvedelem

d) A

/

j

o titoktart6si kotelezetts6g al6 eso tevdkenys6gek):

zeress6ge (havi, egydb rendszeress6gu, eseti vagy id6szakos):

lem (brutto) cisszege

Ft

_
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C) r6sz
G AZD ASACT ERDEKELTSEGI

NYILATKOZAT

Gazdas{gi tfrsasfgban fcnnfll6 tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:

I
l.

Gazdasdgi t6rsas6g neve

2. Szdkhelye

3. Gazdasdgi t6rsas6g formija:

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

5. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkez6sekori ariny
6. A tulajdoni

8. A

%

6rdekeltseg jelenlegi aritnya:

7. Nyeresdgb6l val6

%
%

r6szesed6se

gazdas6gi tarsas6gban

viselt

beltag/ktiltag stb.):

ge

II.
l.

Gazdas6gi t6rsas6g neve

2. Szdkhelye
formdja

3. Gazdas6gi

4.

Azdrdekel

5.A

doni drdekeltseg jelenlegi ar6nya:
yeresdgbol valo reszeseddse

8. A
a

form6ja (tulajdonos, r6szvdnyes, bt. eset6n beltag/ktiltag stb.):

ni erdekeltsdg keletkezdsekori artny

6.A
7.

o
b

gazdasagi tdrsasiigban viselt tisztsege

a:

%

%

%
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III.
l.

Gazdasagi t6rsas6g neve

2. Szdkhelye

3. Gazdas6gi t6rsas6g form6ja:

4. Az erdekelts6g form6ja (tulajdonos, rdszvdnyes, bt.

5. A tulajdoni 6rdekeltseg keletkez6sekori arinya;
6. A tulajdoni

6rdekelts6g jelenlegi arfnya

7. Nyeres6gb6l valo rdszeseddse
8.

A

eset6n bel

stb.):

%

%

%

gazdasdgi tarsas6gban viselt tiszts6ge
a

l.

Gazdas6gi tarsas6g neve

2. Szekhelye:

3. Gazdas6gi tdrsas6g

a:

4. Az 6rdekeltsdg fo

a (tulajdonos, rdszvdnyes, bt. esetdn beltaglktiltag stb.):

5. A tulajdoni

g keletkezdsekori arinya

6. A tulaj
7- Nv
8

drdekeltseg jelenlegi ar6nya

bol valo rdszesed6se
t6rsasdgban viselt tiszts6ge

%

%

%

-
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V.

l. Gazdasdgi t6rsas6g neve
2. Szdkhelye

3. Gazdas6gi t6rsas6g formdja

4. Az drdekelts6g form6ja (tulajdonos, r6szvdnyes, bt. e

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

drdekeltsdg jelenlegi artnya:

7. Nyeres6gb6l valo rdszesed6se

beltag/ktiltag stb.):

%

%

%

8. A gazdasiryi t6rsasdgban viselt

vr.
l.

Gazdas6gi tarsas6g neve

2. Sz6khelye

3. Gazdas6gi t6rsas6g

4.

Az6rdekeltseg

5. A tulajdoni
6. A tulajd
7. N
8.A

a

a

a (tulajdonos, rdszv6nyes, bt. esetdn beltaglktiltag stb.):

eltsdg keletkezdsekori ariny a:
6rdekelts6g jelenlegi ar6nya

gbol val6 reszesed6se
as6gi t6rsas6gban viselt tiszts6ge

%

%

%
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D) r6sz"

KIMUTATAS
az orsz,itggyiil6si k6pvisel6nek az Orszf ggytil6st6l, saj:lt pzirtjf t6l vagy
k6pvisel6csoportjit6l, illetve a ttirv6nyhoztii munkit t{mogat6 alapifvrinyt6l
kapott, a k6pvisel6 munkfjfnak ell:itfsfhoz sziiks6ges vagy azzirl szoros
tisszefiigg6sben l6vd juttatisokr6l 6s ingyenes haszn{latba adott dolgokr6l
(a tovrlbbiakban : j uttatrls)

2ol,L..>'I

A juttat6s drtdke

A juttat6s megnevezdse

A juttat6s ideje
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Csak azorszttggytilesi kepviselo tOlti ki!
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E) r6sz.

KIMUTATAS
az orsziggyfil6si k6pvisel6nek k6pviseltii megbizatfrsiryal tisszeftiggdsben kapott
aj:lnd6kair6l 6s az e nyilatkozat D) pontja al6 nem tartozil ingyenes juttatfsair6l
(a tovf bbiakban: aj:lnd6k)

Az

*

ajitnd6koz6s ideje

Az ajinddk megnevezdse

Csak azorszaggytildsi kepviselo tolti ki!

Az ajitnddk 6rtdke

- ttt
F) r6sz

KIMUTATAS
brirmilyen tev6kenys6ge, in96 vagy ingzrtlan tulajdon:r, illetve ezekhezffiziid6 egy6b
jogosultsfga alapj{n, tov{bbf e nyilatkozat C) pontjiban megieltilt gazdas{gi
t{rsas{g(ok)nak juttatott {llami, illetve eur6pai uni6s timogat{sokr6l (a
tov{bbiakban: tf mogatis)
A t6mogat6s
jogosultja

megszerzdsdnek

A t6mogatds
megszerzdsdnek

iogcfme, m6dla

id6pontia

A timogat6s

A t6mogat6st
nyrijto

A t6mogat6s

A t6mo
a

***
Kelt:

1

l( V-f-,Lc,

I
I

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem kdzos hilzlafitrsban elohtrzas-/dlett6rsam,

valamint a velem kdz6s hdztartftsban

ny

iI

atko zatdtl ny il atko zatai

616

gyermeke(i)m,

*

t

.

il

[[,
a

*

Csak azorsztrggytilesi kepviselo tolti ki!

selo alairasa

6rtdke

