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Az Orsz{psvfi l6srril sz616 2012. dvi XXXVI. tiirvdnv l. mell6klete alaniiin

Vagyon-, jiivedelem- ds gazdasdgi drdekeltsdgi nyilatkozot
orszdggy iil ds i kipt,isel [i sxti tnd ro

A nyilatkozatot ad6 szemelye

?JOLT

l.

A nyilatkozatot ad6 *:

r)

orszriggyiildsi k6pvisel6

b)

az orszaggyi.ildsi k6pviseltivel kdzds hiiaadrisban dki hrizas- vagy dlettrirs
(a tovribbiakban: h rizas J6letlirs)

c)

az orsz6ggyrildsi kdpvisel6vel k6z6s hiiztartSsban dlo gyermek
(a tovribbiakban: gyermek)

2

Az orsz6ggyiil6si k6pviseki neve:

3

A hiizas-/ilett:irs neve:

4

A gyermck neve:
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*Csak a sajit szcmilydre vonatkoz6 adatokat tdltse ki!
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Ingatlanok"

I

a)

A teleptilds neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapestcn keriilet is):

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga: .......................4

c)

Mrivelisi

d)

Az 6piilet fo rendeltetds szerintijellege (lak6hdz, iidtil6, gazdasrigi 6piilet stb.),
az 6piilet alaptertilete:

rbtt-*

/^t) L...... l/4. 7_

riga (vagy a mrivelds al6l kivetl teriilet elnevezdse):

I lr*5

e)

Az ingatlan jogijellege (csakidi hiz,lirsashin, sziivetkezeti hriz, miiemldk, mtihely,
tizlet, mriterem, rendel<i, gariizs, brinyatelek stb.):

il/.n.s.,<.:..

f) A nyilatkoz6 jog:ilLisa

.!1.

1..2........

(tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszondlvez<i,

bdrl6 stb.):

1vt/\'D

-l

g)

KtjzOs tulajdon esetdn a tulajdoni hrinyad mdrtdke:

h)

A szerzdsjogcime, ideje (ajogviszony !,ezdete): ,
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Az ingatlan-nyilvintartisi adatokkal mcgegyez6en kell kittjltcni!
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a)

A leleptilds neve. ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):
..
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b)

Az ingatlan tcrtiletnagysega

c)

Miivel6si riga (vagy a mrivelds al6l kivett terulct e lnevezdsc):

d)

Az 6ptilet fc! rendcltetds szerintijellege (lak6hriz, iidtilo, gazdasrigi 6pulet stb.),
az dpUlet alapteriilere

{D,t.......r*r.
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e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di

h:12,

tiirsashiiz, szOvetkezeti hriz, miiemldk, miihely.

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

f) A nyilatkoz6

jogrilklsa (tulajdonos, iilland6, illetve tart6s haszniil6, haszondlvezo,

bdrl6 stb.):

7u.,<] D-"-M?S...
?_

g)

K6ztjs tulajdon esetdn a tulajdoni hinyad mdrtike:

h)

A szerz6s jogcime, ideje

a)

A telepiilds neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keri.ilet is):

b)

Az ingatlan teriiletnagysiiga:

c)

Miiveldsi riga (vagy a miivel6s al6l kivett teriilet elnevezdse)

d)

Az 6piilet f<j rendeltetds szerintijellege (lak6hdz. tidtiki, gazdasdgi dpi.ilet stb.),
az dptilet alapterii lete:

e)

Az ingatlan jogijellege (csal6di h:ia, tiirsash:ie, sziivelkezeti hiz. mrieml6k, miihely,

(a

jogviszony kezdete): ....U..A t-

f:.L

iizlel, miiterem, rendel<i, gariizs, brinyatelek stb.):

1-) A nyilatkoz<i jo96lkisa (tulajdonos, iilland6, illcrvc tart6s
bdrlo stb.):

tulajdon esetdn a tulajdoni hrinyad m6rtdke:

c)

KOzOs

h)

A szerzdsjogcime, ideje (ajogviszony kezdete):

haszn616, haszondlvezri,

{

l
a)

A teleptilds neve. ahol az ingatlan fckszik (Budapcsten keriilct is):

b)

Az ingatlan tertiletnagysega

c)

Miivel6si iiga (vagy a miivelds al6l kivett tertilct elncvezise)

d)

Az dptilet fri rendeltet6s szerintijellege (lak6hriz, tidOki, gazdasrigi dptilet stb.).
az 6ptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csakidi hrlz, tiirsash:la, szovetkezeti hriz. mrleml6k. miihely,
iizlet, mi.iterem, rendeki, gariizs, brinyatelek stb.):

f)

A

nyilatkoz6 jogiilliisa (tulajdonos, rilland6, illctve tart6s haszniil6, haszonilvezo,

bdrlo stb.):

g)

Kozajs tulajdon esetdn a tulajdoni hrinyad mirtdke

h)

A szerz6s.logcime, idele (a.iogviszony kezdete): ...

5.

a)

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

b)

Az ingatlan ter0letnagysiiga:

c)

Miivelisi

d)

Az dpUlet fri rendeltet6s szerintijellege (lak6hriz, Udiilo, gazdasrigi dpiilet stb.),

riga (vagy a miivel6s al6l kivett tertilet elnevezcsc):

az 6ptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hdz, t6rsashdz, szdvetkezeti hriz, m0eml6k, mi.ihely,
iizlet, miiterem, rendel6, gariizs, biinyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jogrilkisa

(tulajdonos, iilland6, illetve tart6s haszndl6, haszon6lvez6,

b6rl6 stb.):

g)

KOzijs tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad mdrlike

h)

A szerz6s jogcime. ideje (ajogviszony kezdete): ...

6

a)

A telepUlis ncvc. ahol az inqatlan t'ekszik (Budapesten keriilet is):

b)

Az ingatlan tcriilctnag)'siga:

c)

Ir'liiveldsi 6ga 1vag1'a miivel6s al6l kivett tertilet elnevezdse)

d)

Az dpiilet

16

rendeltetis szcrintijellege (lak6hriz. iidtilti. gazdasiigi 6piilet stb.).

az dpiilet alaplcrulcte;

e)

Az ingatlan jogiiellege icsal6di hdz, t6rsashiiz. szdvetkezeti h:lz. mLienrldk^ miihely.
iizlet, m[itercm. rendclti. galdzs, bdnyatelek stb.):

f') A nyilatkoz6 .iogrilkisa (tulajdonos,

6lland6. illetve tart6s hasznel6. haszondlvezo,

birlii stb.): ....

g)

Katz6s tulaidon csctcn a tula.idoni hdnyad

h)

A szcrzisjogcimc. idc'jc (ajogviszonl' kezdetel:

m6nike:

.......

7

a)

A telep0lis neve. ahol az ingallan fekszik (Budapesten keriilet is):

b)

Az ingatlan tcrii lctnagy siiga

c)

Miivel€si 6ga (vag,)'a mr.ivelds al6l kivett teriilet elnevezise):

d)

Az dpi)lel f'o rendeltctds szcrinti .lellege (lak6hriz. iidiiki. gazdas6gi 6piilet stb.).
az ipU let alapterii lete:

e)

Az ingatlan jogijcllcge lcsal6di hilz, tirsash6z. szdvetkezeti hriz. miiemlik. mrihely.
iizlet. mriterem. rendelti, gar6zs, binyatelek stb.):

l) A

nyilatkoz6 jog:illiisa (tulajdonos. dlland6. illetve tart6s haszniil6. haszonelvezo.

berlo stb.

):

g)

Ktjziis tulaidon eset6n a tulajdoni hdnyad mdn6ke:

h)

A szerz6s .jogc

inr e. ide.ie

lajogviszony'kezdete):

6

II.
n* a

gv i'rt6kii in grisigok

l. G6pjrirmfivek:

a)

szemdlyg6pkocsi:
a szerzds i deje, j ogcime:.....7. O/1..k....

...... tipus
1.....U-

..-..!. .Et-.

tipus
a szerzis ideje, jogcinre

t

ipus

a szerzds ideje. jogcime:....

b)

tehergdpjrirmii,

aut6busz:

.......................... tfpus

a szerzts ideje, jogcime:....

.......... tipus
a szerzds ideje. jogcime:....

tipus
a szerzes idcje. jogcime:....

c)

motorkerikpiir:

tipu

s

a szerzds ideje, jogcime

tipus
a szerzi.s idcjc. jogcime:

tipu

a szerzts ideje. jogcfme:...

s

7

2.

\tizi vagy l6gi jrirmii:

a)

jellege:
tfpusa:
a szerzds ideje. jogcime

b)

jellege:
tipu sa:
a szerzts ideje,

3.
a)

jogcime:

....

Vddett miialkotis, r'6dett gf iijtcnr6ny:
egyedi alkotiisok:
. megnevezes

dh

......... megnevezes

dh

megnevezds

........... db

megne'r,ezds

db

........... megnevezes

db

.... megnevezes

dt)

a sz,erzds ideje, jogcime:

a szcrz3s idcje, jogcime

:

a szerzds ideje, jogcime:

b)

gyrijtem6ny:

a szerz€s ideje, jogcime:

a szcrz,is ideje, jogcime:

a szerzis ideje, jogcime:

4.

-8Egydb, darabonkint vagy kdszletenkint (gyiijtem6nyenkdnt) az Orsziggyiildsnil sz6l6
2012. dvi XXXVI. tdrv6ny 104. $ (l) bekezdise szerinti kdpvisel6i tiszteletdij hathavi
6sszegdt meghalad6 drt6kii ing<is:ig:
t,

a)

..l,tt-h..*..,.

megnevczis:

I t....,..11..P

.

t.7-../t.........1':... L,I Y

- lJ/

a szerzis idejc. jogcime:

b)
a

nregnevczcs:

szerz€s ideje, j

c)

o

CU T. d. ..t A
gc ime : ....2,-8:i.(, C.e :.....

CP-:

t/-

k-

.(...f,:.t.. )

megnevezds: ............

a szerzis ideje, jogcime:

d)

megnevez6s: ........

a szerzts idcje, jogcime:

e)

megnevezis: ............

a szerzds ideje, jogcime:

5.

Ertikpapirban elhelyezett megtakaritris vagy egydb befektet6s (rdszviny. k6tvdny,
riszjegy, kincstrirjegy, vagyonjegy, nagy drtdkii biaositiis stb.):

/(_

,5

ndv6rtdk, biztosit6si Osszeg:

megnevezes: .........
ndvdrtdk, biztosit6si dsszeg:

megnevez6s:

n6virt6k, biztositrsi dsszeg:

megnevez6s:

ndvdrtik, biztosftesi

6sszeg

:

megnevezes:

ndv6rtdk, biztositiisi osszeg:

,1,

n

P
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6.

Takardkbctdtben elhelyezett megtakarft6s:

F1

FI

7.

Az Orsz{ggl,iil6sr6l sz6l6 2012. dvi XXXVI. t6rv6ny 104. $

(l)

bekezd6se szerinti

kdpviselcii tiszteletdij hathavi 6sszeg6t meghalad6 kdszpdnz:
FI

8.

Az

az Orszitggyiildsrcil sz6l6 2012. ivi XXXVI. ltjrvdny 104. $
szerinti k6pviseloi tiszteletdij hathavi dsszeg6t meghalad6

tisszessdgdben

bekezd6se

(l)

hitelintdzeti sziimlakdvetel6s vagy m;is, szerzod6s alapj6n fenndll6 pdnzktivetelds:

a)

hitelintdzeti sziimlaktjvelelds

forintban: .....2.1..11.
deviziiban (forintdrt6ken)

b)

:

....U/+ I ).2

Z 3

'tt

t

vallp f1

m6s szerzcidis alapjrin fenndll6 pdnzktivetelds Osszege:
F1

9.

M6s, jelent<isebb 6rt6kii vagyontrirgyak, ha azok egytittes 6rt6ke az Orszriggyiil6snil
sz6l6 2012.6vi XXXVI. tdrv6ny 104. $ (l) bekezd6se szerinti k6pvisel<ii tiszteletdij
hathavi 6sszegdt meghaladja:

megnevezes:
megnevezes:
megnevez6s:
megnevezes:
megnevezes:
megnevezds:
megnevezds:
megnevezds:

- l0 Ill.
Tartozirsok
Ebben a rovatban kdrjiik feltiintctni a ktiztartoz:is cinr6n,
valamint a hitclint6zcttcl vagl' nraginszcm6ll'ckkcl szcmben
esetlegcscn fenn6ll6

l.

tartozisait

Koaartoziis (ad6. v6m, illetik. tb-jeruldk stb.)
.Fr.

2.

Il

itelint6zettel szembeni tarroz6s (hitel, ktilcstin stb.):

..
Ir1

3.

Magiinszendlyekkel szembeni tartoziis
Ft

IV.
Egl'6b ktizlend6k

- ll

-

B) r6sz'
JOvEDELEMNYILATKoZAT
(az orsziggyiil6si k6pviselo javadalmaz6srin

l.

kiviili

ad6ktiteles jdvedelmek)

Foglalkoziisa
Munkahelye:
Sziinetelteti-e

foglalkoziisiit:

igen
nem

Foglalkozrisrib6l szfumaz6 havi ad6kaiteles (brut16) jdvedelme:

2. Az l.

pontban

irt

foglalkoz:is6n kiviili, valamennyi olyan tevikenys6ge, amelybol

ad6ktiteles jtivedelme sz6rmazik:

a) A tevikenysig megnevez6se:

b) A kifizet6 szemdlye
(kiv6ve ajogszabiilyon alapuki titoktartiisi kdtelezetts6g alii es6 tevdkenysdgek):

c) A j<ivedelem rendszeressdge (havi, egyib rendszeressdgri, eseti vagy idoszakos):

d) Aj<ivedelem (brutt6) dsszege: .......

'

l:t

Csak az orsziggytildsi kipvisel6

tijlti ki!

Irt

-12a) A tcvdkenysdg mcgncvezise:...

b) A kifizetri szemdlye
(kivive a jogszab6lyon alapul6 titoktafliisi kdtelezetts6g alii cso tev6kenys6gek):

c) A jiivedelem rendszeress6ge (havi, cgyib rcndszeress6gri, cseti vagy idriszakos):

d) A jOvedelem (brutt(r) 6sszege:

Ii

a) A tevdkenysdg megnevezdse

b) A kifizet6 szem6lye
(kivdve a jogszabdlyon alapul6 titoktartdsi kdtelezettsig alii eso tev€kenysdgek):

c) A jdvedelem rendszeressdge (havi, egy6b rendszeressigr.i, eseti vagy idriszakos)

d) A jdvedelem (brutt6)

dsszege:

............. Ft

- 13 C) r6sz

GAZDASAGI ERDEKELTSEGI NYILATKOZAT
Gazdas:igi tirsas{gban fcnnrill6 tisztsdge vagf i'rdckclts6ge:
I

l.

Gazdasrigi tfrsas6g neve

2. Szlrkhe

11c:

3. Gazdasdgi t6rsasiig form6ja:

4. Az 6rdekeltsdg formrija (tulajdonos, rdszvdnyes, bt.

5. A tulajdoni

drdekclts6g kelerkezdsekori ariinya:

6. A tulajdoni

drdekeltsdg jelenlegi ariinya

7. Nyeres69b6l val6

8. A

ese16n beltag/kUltag stb.):

%

rdszesedise

gazdasrigi tiirsasiigban viselt tiszts€ge:

II.
l.

Gazdas6gi tdrsas6g neve

2. Szdkhelye

3. Gazdasdgi tiirsasdg lormiija:

4. Az 6rdekelts6g formrija (tulajdonos, rdszvdnyes, bt.

5. A tulajdoni

drdckeltsdg keletkezdsekori ar6nya:

6. A tulajdoni

drdekelts6g jelenlegi ariinya: ...

7. Nyeresdgbol val6

8. A

r6szcseddse

gazdasrigi t6rsasiigban viselt tisztsege:

eset6n beltag/kultag stb.):

%

%

- t4 III.
l.

Gazdasdgi tirsaseg ncvc

2. Szdkhclve

3. Gazdasiigi tirsasiig formija

4. Az drdekeltsdg formrija (tulajdonos. r6szv6nyes. bt. eset6n beltag/kiiltag stb.):

5. A tulajdoni irdekeltsdg keletkez6sekori arinya

6. A tulajdoni

%

erdekeltsdg jelen legi ariinya

7. Nyeresdgbril val6 r6szcseddse:.........
E.

A gazdasrigi

tilLrsasrigban

viselt tiszts6ge:

IV.
l.

Gazdasiigi t6rsasdg neve:

2. Szrlkhelye

3. Gazdasdgi tirsasiig formiija

4. Az 6rdekeltsdg fonnrija (tulajdonos. rdszvdnyes, bt. eselin beltag&iiltag stb.):

5. A tulajdoni

drdekelts6g keletkezdsekori ar6nya

6. A tulajdoni

drdekeltsdg jelen legi

ardnya:

8. A gazdasiigi tirsasdgban viselt tiszts6ge

oh

........... %

- 15 V

l.

Gazdasdgi tirsaseg neve:

2. Szikhell

e

3. Gazdasdgi tirsasig form6ja:

4, Az drdekeltsdg formrija (tulajdonos. reszvinyes. bt.

5. A tulajdoni irdekelts6g keletkezdsekori
6. A tulajdoni

ardnya

6rdekelts6g jelenlegi ariinya: ...

7. Nyeresdgbol val6

esetdn beltag/ktihag stb.):

Yo

r6szeseddse

8. A gazdas6gi tirsasiigban viselt tisztsdgc

VI.
l.

Gazdas69i tdrsasdg neve

2. Szekhelve:

3. Gazdasiigi tiirsas6g formdja:

4. Az irdekeltsdg formrija (tulajdonos. riszvdnyes, bt. csctdn beltag/ki.iltag stb.):

5. A tulajdoni drdekeltsig keletkezdsekori
6. A tulajdoni

ar6nya:................ ............. %

drdekclts6g jelenlegi ariinya:

7. Nyeresdgbtil val6 rdszesed6se:
8. A gazdasiigi tiirsasiigban viselt tisztsdge: ..

Yo

Yo

- l6 D) rdsz'
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prrtjit(il

az orszegg] iil6si k6pvisel6nek az Orsziggyiil6st6l, saj:it

vag-.1'

k6pvisel6csoportjrit6l, illetve a tiin'6nyhoz6i munkit timogat6 alapitvrinyt6l
kapott, a k6pvisel6 munkrij:inak elkitisihoz sziiks6ges vagy azzal szoros
tisszcfiigg6sben l6v6 juttatisok161 6s ingyencs hasznilatba adott dolgok16l

juttatis)

(a tovibbiakban:

n juttatds idcje
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Csak az orsziiggyiildsi kdpvisel6 titlti ki!
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A juttatris megnevezise
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KIIlt u'I'A'I'AS
orsziggl,(l6si k6pvisel<inek k6pviscliii rncghizatisival iisszcfiigg6sbcn kapott
ajind6kairril 6s az e nvilatkozat D) pontja ali nenr tartoz6 ingl encs juttatisair6l
(a tor'flrbiakban: ajAnddk)
az

Az ajdnddkozris ideje

'

Az ajrinddk megncvczdsc

Csak az orszaggyiilesi kipvisel6

tiilti ki!

Az ajrindek irtdke

- l8 F) r6sz
KI]\TUTATAS

b:irmilyen tev6kenys6ge, in96 r'agl ingatlan tulajdona, illctvc czckhez fiiz6d6 egy6b
jogosultsfga alapjin, tovibbri e nyilatkozat C) pontj:lban megicltilt gazdas:igi
tirsasig(ok)nak juttatott rillanri, illetve cu16pai uniris tSmogatisok16l (a
tovibbiakban : trimogat:is)
A temogads
jogosultja

A tiimogatiis
megszerzdsinek
jogcfme, m6d ja

Kelt:

&.u. ty-

t.:
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