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Az Orszdseyiildsr6l sz6l6 2012. 6vi XXXVI. tdrv6ny l. mell6klete alapj6n

Vagyon-, jdvedelem- ds gazdostigi drdekeltsdgi nyilatkozat
orszdggy iildsi kdpviself szdmdra

A nyilatkozatot ado szem6lye

l.
CD

'A nyilatkozatotad6
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or szaggy ul 6s i kdpvi sel 6

b)

az orszirggyril6si k6pvisel6vel kdzds h6ztart6sban elo hizas- vagy 6lettdrs
(a tovrlbbiakban : hinas- I elettir s)

c)

az ors zirggyul6si kepviselovel kozo s h6^art6sban 616 gyermek
(a tov6bbiakban: gyermek)

2.

Az orszeggyuldsi kepviselo neve:

3.

Ahdzas-/dlett6rs neve:

4.

A gyermek neve:
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A) rilsz
VAGYONI NYILATKOZAT
I.
Ingatlanok*

1.

a)

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

.huN*P.CS-- ... ..XKr:.[+*S*!qf
..

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

55t rL

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Mriveldsi irya (vagy a miivelds al6l kivett tertlet elnevezdse): .............

d)

Az 6piilet fo rendeltet6s szerinti jellege (lak6hiz, iidiil6, gazdasilgi 6piilet stb.),
az epilet

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, tarsashdz,szovetkezetihiz, mtieml6k, miihely,

izlet, mtiterem, rendel6, garins, banyatelek stb.):

...yAe*ht$.Nr*,
f) A nyilatkozl jogtilisa

(tulajdonos, 5lland6, illetve tart6s hasznill6, haszon6lvez6,

b6rl6 stb.):

..T{,4\n}ffisQ})e$..

g)

Kdz6s tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad merteke:

h)

A szerzdsjogcfme, ideje (a jogviszony

'

z ingatlan-nyilvantart6si adatokkal megegyezoen kell kitolteni!

A

kezdete):

.Q......?9Q.*.'9*:.S'
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a)

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

b)

Azingatlan tertiletnagysega: ............................

c)

Mtiveldsi

d)

Az 6piilet f6 rendeltet6s szerinti jellege (lak6hriz, iidiil6, gazdasigi 6ptilet stb.),
az epilet al apteriil ete :

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal5di hdz, tarsashAz,szovetkezetihiu., mtieml6k, mtihely,

irga

(vagy a muveles al6l kivett tertilet elnevezdse):

tizlet, mtiterem, rendelS, garhzs, bSnyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6

jog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszonllvezo,

b6rl6 stb.):

g)

Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni hdnyad m6rteket ....

h)

A szerzesjogcfme, ideje (a jogviszony kezdete):

......

3.
a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Muvelesi

d)

Az 6ptilet f6 rendeltetds szerinti jellege (lak6hdz,tidiil6, gazdasigi dptilet stb.),

irga

..

(vagy a mtivelds al6l kivett tertilet elnevezdse)

az epijlet alapteriil ete :

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, t6rsashdz,szovetkezetihdz, mtieml6k, miihely,
tizlet, mfiterem, rendel6, garitzs, b6nyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6

jogdll6sa (tulajdonos, iilland6, illetve tart6s haszn6l6, haszondlvez6,

bdrlo stb.):

g)

Kozds tulajdon eseten a tulajdoni hdnyad merteke:

h)

A szerzesjogcfme, ideje (a jogviszony kezdete):

..

....
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4.

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga: ....................................

c)

Muvelesi t ga (vagy a muveles al6l kivett tertilet elnevezdse):

d)

Az 6ptilet f6 rendeltet6s szerinti jellege (lak6h6z, tidtilS, gazdasdgi 6ptilet stb.),
az epilet al aptertilete :

e)

Az ingatlan jogi jellege (csakidi haz, t6rsashdz, szovetkezetihdz, mrieml6k, mtihely,

izlet, miiterem, rendelS,

f) A nyilatkoz6 jog6ll6sa

gar ins, b6nyatelek stb.

o.

):

(tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszniil6, haszon6lvez6,

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

g)

Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad m6rtdke:

h)

A szerzesjogcime, ideje (a jogviszony

kezdete):

5.

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagysaga:

c)

Mtivelesi

d)

Az dpiilet f6 rendeltet6s szerinti jellege (lak6hhz, tidtil6, gazdashgi 6ptilet stb.),

6ga

(vagy a muvel6s al6l kivett tertilet elnevez6se):

az dptilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, t6rsashi.z,,szovetkezetihilz, mtieml6k, mtihely,
tizlet, miiterem, rendelti, garins, bdnyatelek stb.):

f) A nyilatkozo

jog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvez6,
bdrl6 stb.): ... .. . ...

g)

Koz6s tulajdon eseten a tulajdoni h6nyad merteke: .....

lr)

A szerzesjog.ime, ideje (a jogviszony

kezdete):
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6.
a)

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

b)

Azingatlan tertiletnagys6ga: ........................

c)

Muvelesi

irga

(vagy a muvel6s alol kivett tertilet elnevez6se):

d) Az 6ptilet fo rendeltet6s szerinti jellege (lak6hdz, iidtil6, gazdashgi 6ptilet stb.),
az epilet alaptertil ete :

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di haz, tiirsashi.a.,szovetkezetihhz, miieml6k, miihely,
i.Jzlet, mtiterem,

rendel6, garizs, banyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6 jogrill6sa (tulajdonos, 5lland6, illetve tart6s haszniil6, haszon6lvez<i,
b6rl6 stb.): ...... o....

g)

Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad mdrteket ...

h)

A szerzesjogcime, ideje

(a

jogviszony kezdete): .....

'7.

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagysega:

c)

Muvel6si

d)

Az 6piilet f6 rendeltetds szerinti jellege (lak6hdz, tidtil6, gazdasdgi 6ptilet stb.),
az epilet al apteriilete :

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hdz, t6rsashdz, szovetkezetiht.z, mtiemldk, miihely,

irga

...

(vagy a mtivelds al6l kivett tertilet elnevez6se):

tzlet, mtiterem, rendel6, garizs, btlnyatelek stb.):

0 A nyilatkozo jogiilitsa (tulajdonos, dlland6,

illetve tart6s haszn5l6,

bdrlo stb.)

g)

Kdzds tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m6rt6ke:

h)

A

szerz6s

jogcime, ideje

(a

jogviszony kezdete):

haszon6lvezo,

6

II.
Nngy 0rtilkti ingosagok
1.

G6pj6rmtivek:

a) szemdlygdpkocsi : ......bh.C-t-A...... l-o.*t:t
a szerzdsidej

.. tfpus
\

\

\

e, j o gc f m e : . . . . .?P.[9. . r. O.Q.9J.,

tfpus

a szerz6,s ideje, jogcfme:....

tfpus

a szerzes ideje, jogcime:.

b)

tehergdpj6rmti, autobusz: ........

.. o.

tipus

a szerzds ideje, jogcime:

tipus

a szerzes ideje, jogcfme

tipus

a szerzds ideje, jogcime:

c)

motorkerdkpir:

..... tipus

a szerzes idej e, j ogcf me: ................
tfpus
a szerzds ideje, jogcime:.......

tfpus

a szerzes ideje, jogcfme:.....
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2.

Yizi vagy lcgi jirrmii:

a)

jellege: ,......................

tipusa: ..... o.................
a szerzds ideje, jogcfme

b) j ellege:

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

tfpusa:

a szerzds idej e, j ogcf me: .....

3.
a)

V6dett miialkot{s, v6dett gytiitem6ny:
egyedi alkot6sok:
megnevezds

db

megnevez6s

db

megnevezds

... db

megnevezds

db

megnevez6s

db

megnevezds

.. db

a szerzes ideje, jogcfme:

a szerz6,s ideje, jogcime:

a szerzes ideje, jogcfme:

b)

gyujtem6ny:

a szerzds ideje, jogcfme:

a szerzes ideje, jogcfme

a szerzes ideje, jogcime:

-84.

Egy6b, darabonkdnt vagy kdszletenk6nt (gyiijtern6nyenk6nt) az Orszilggytil6sr6l szo16
2012.6vi XXXVI. tcirv6ny 104. $ (l) bekezd6se szerinti kdpvisel6i tiszteletdij hathavi
6sszeg6t meghalad6 6rt6kti ing6sdg:

a)

megnevezds: .......

a szerzes ideje, jogcfme

b)

megnevez6s:

a szerzes ideje, jogcfme:

c)

megnevezds:

a szerzes ideje, jogcfme:

d)

megnevez6s:

a szerzds ideje, jogcime:

e)
a

megnevezds:........

szerz€,s ideje,

5.

jogcime:

Ert6kpapirban elhelyezett megtakaritds vagy egy6b befektet6s (r6szv6ny, k<itvdny,
r€,szjegy, kincstarjegy, vagyonjegy, nagy 6rt6kti biaosit6s stb.):

megnevez6s:

ndvdrtdk, biaosit6si 6sszeg:

megnevezds:

ndvertdk, biztosftasi osszeg:

.

megnevezes:

ndvdrtdk, biztosft6si 6sszeg:

megnevezes:

nevdrtdk, biztosft6si osszeg: .........

megnevezds:

nevertdk, biztosft6si osszeg:

.
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6.

Ft

f'akarekbetetben elhelyezettmegtakaritas:

Ft

7.

Az Orszitggytil6srol sz6l6 2012. 6vi XXXVI. tcirv6ny 104. $ (l)

k6pvi

sel

6i ti szteletdij hathavi

ci

ssze

bekezd6se szerinti

g6t me ghal ad6 keszperz:

Ft

8.

Az

a)

hitelintezetiszemlakovetelds:

cisszess6g6ben az Orszhggyril6sr6l sz6l6 2012. 6vi XXXVI. tdrv6ny l0a. $
bekezddse szerinti kdpvisel6i tisaeletdij hathavi osszeg6t meghalad6
hitelint6zeti szdmlak<ivetel6s vagy m6s, szerz6d6s alapjan fenn6ll6 p6nzkdvetel6s:

(l)

forintban:
deviz6ban (forint6rtdken)

b)

I ..........

m6s szerzodds alapj6n fenn6ll6 penzkovetelds osszege
Ft

9.

M6s, jelentosebb 6rt6kri vagyont6rgyak, ha azok egyiittes 6rt6ke az Orszitggyril6sr6l
sz6l6 20t2. 6vi XXXVI. tdrv6ny 104. $ (l) bekezd6se szerinti k6pvisel6i tiszteletdij
hathavi tisszeg6t meghaladj a:

megnevezds:
megnevezds:

megnevezds: ............. o. .... . .
megnevezds:
megnevezes:
megnevezds:
megnevezds:
megnevezes:

l0

III.
Ta rtozilsok
Ebben a rovatban k6rjiik feltiintetni a ktizt:rrtozis cim6n,
szemben
valamint a hitelin tfizettel vagy m
^gilnszem6lyekkel
esetlegesen fennrill6 tartozrisait

1.

Koztartozirs(ado, v6m, illet6k, tb-j6ruldk stb.): ......
.......Ft.

2.

Hitelintdzettel szembeni tartozirs (hitel, kolcson stb.):
Ft

3.

Mag6nszemdlyekkel szembeni tartozds
..Ft

IV.
Egy6b ktizlend6k

- ll
B)

-

r6sz"

JOVEDELEMNYILATKOZAT
(azorszhggytildsi k6pvisel6 javadalmazisan kivtili ad6ktiteles jdvedelmek)

1.

Foglalkoz6sa:

Munkahelye
S

ztinetelteti-e foglalkoz6s6t

:

lgen
nem

Fo g I a lkozits 6bo

I szdrmazl havi adokote le s (brutto

) j ovedel me

:

2. Az l.

Ft

pontban irt foglalkozAstn kivtili, valamennyi olyan tev6kenys6ge, amelyb6l
ad6kcitel es j tivedelme szdrmazik:
a) A tev6kenysdg megnevezdse:

b) A kifizet6 szem6lye
(kiv6ve a jogszabdlyon alapul6 titoktart6si kcitelezetts€,gal6 es6 tev6kenys6gek):

c) A jrivedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rendszeress6gfi, eseti vagy id6szakos):

d) A jovedelem (brutto) osszege

*

Csak az. orszdggyn l6si kdpviselo tolti ki!

Ft

t2

a) A tevekenysdg megneYezese:

b) A kifizet6 szemdlye
(kiv6ve a jogszab6lyon alapul6 titoktartAsi k<itelezetts€gal6 es6 tev6kenys6gek)

c) A jcivedelem rendszeressdge (havi, egy6b rendszeressdgii, eseti vagy id6szakos):

d) A jovedelem (brutto) osszege:

Ft

a) A tevekenysdg megneYezdse:

b) A kifizet6 szem6lye
(kiv6ve ajogszabillyon alapul6 titoktart6si kotelezettsegalSes6 tev6kenys6gek):

c) A jdvedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rendszeress6gri, eseti vagy id6szakos):

d) A jovedelem (brutto) osszege:

Ft
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C) r6sz
G AZDASAG

I E,RDE,KELTSEG I NYI LATK

OZ

AT

Gazdasrigi tirsas 6gban fenn{ll6 tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:

I.

l.

Gazdas6gi t6rsasag nevet .....

2. Szdkhelye: ....

3. Gazdasitgi t6rsas6g formdj a: .............

4.

Az6rdekelts6g form6ja (tulajdonos , rlszvdnyes, bt. eset6n beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkezdsekori arinya:

%

erdekeltsdg jelenlegi ardnya:. ..........

..... o.. %

6. A tulajdoni

7. Nyeres6gb6l val6

8. A

rdszesed6se

.

o... ... .o/o

gazdas6gi tarsas6gban viselt tisztsdge:

II.
l.

Gazdas6gi t6rsas6g neve: ...

2. Szdkhelye

3. Gazdastrgi t6rsas6g form6j a: ..

4.

Az6rdekelts6g formdja (tulajdonos, rdszv6nyes, bt. eset6n beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni erdekeltsdg keletkezdsekori aranya:.....
6. A tulajdoni

6rdekelts6g jelenlegi aranya: .....

7. Nyeresegbol valo
8. A

rdszeseddse

gazdasagi tarsas6gban viselt tisztsege: ...

%

%

%

t1

III.
l. Gazdasdgi t6rsas6g neve:

.

2. Szekhelye:

3. Gazdasitgi t6rsas6g form6ja:

4.

Az6rdekelts6g formdja (tulajdonos, rdszv6nyes, bt. eset6n beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni drdekeltsdg keletkezdsekori arilnya:

%

6. A tulaj doni drdekgltsdg j elenlggi ariny a:

%

7

. Nyeresegb6l

8.

A gazdas6gi

.

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

%

valo r6szeseddsel............o.o..
tarsas6gban viselt tisztsdge: .............

IV.

l. Gazdas6gi t6rsas6g neve:
2. Sz6khelye:

3. Ga zdasttgi t6rsas6g form6j a: .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.

o

....

..

Az6rdekelts6g form6ja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. eset6n beltag/kiiltag stb.):

5. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkezdsekori arinya:
6. A tulajdoni
7

.

8.

drdekeltsdg jelenlegi ardnya:

Nyeresegb6l valo rdszesed6set.........

A gazdas6gi t6rsas6gban

viselt tisztsdge:

%

..%
%
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V

l.

Gazdasagi tdrsas6g neve:

2. Sz6khelye:

.

..

3. Gazdas6gi t6rsas6g form6j a: ...

4.

Az6rdekelts6g formSja (tulajdonos, rdszvdnyes, bt. eset6n beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni drdekeltsdg keletkezdsekori ar6nya: .
6. A tulajdoni 6rdekelts6g jelenlegi

ardnya;

7. NyeresdgbSl val6 rdszeseddse
8.

A

....o.... %

%

...o4

gazdas6gi t6rsas6gban viselt tiszts6ge

VI.

l. Gazdas6gi tarsas6g nevel .........
2. Szdkhelyer ...

3. Gazdastrgi t6rsas6g form6j a: ..

4.

Azdrdekelts6g form6ja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. eset6n beltaglktiltag stb.):

5. A tulajdoni 6rdekeltsdg keletkezdsekori arinya:

%

6. A tulajdoni drdekeltseg jelenlegi

%

aranya: ........

7. Nyeres6gbol val6 rdszesedese
8.

A

gazdas6gi t6rsas6gban viselt tisztsdge

%

t6
D) r6sz*

KIMUTATAS
az orsziggyiil6si k6pvisel6nek az Orszirggytil6st6l, saj{t prirtjr{t6l vagy
k6pvisel6csoportjrlt6l, illetve a ttirv6nyhoz6i munkit timogat6 alapitvrlnyt6l
kapott, a k6pvisel6 munkijrinak elk{tisihoz sziiks6ges vagy azzal szoros
iisszeftigg6sben l6v6 juttatisokr6l 6s inryenes hasznSlatba adott dolgokr6l
(a tovibbiakban : j uttatris)

A juttatas ertdke

A juttat6s megnevezdse

A juttatds ideje
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E) r6sz"

KIMUTATAS
az orszitggyiil6si k6pvisel6nek k6pvisel6i megbizatirsival tisszefiigg6sben kapott
ajr{nd6kair6l 6s az e nyilatkozat D) pontja al{ nem tartozfl ingyenes juttatdsair6l
(a tovSbbiakban: aj{nd6k)

Azaj6ndekozirs ideje

' Csak az orszaggytilesi

Az aj6nddk megnevez€se

kepviselo tolti ki!

Az aj6ndek erteke

l8

F) r6sz

KIMUTATAS
brlrmilyen tev6kenys6ge, ing6 vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhezftiz6d6 egy6b
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