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Az Orszdggr ldsrdl szdl6 2012.

Vagyon-, ji)vedelem- ds goTdnsdgi irdekeltsdgi nyilatkozot

a nen zetisdgi szdsajli riszdre

A nyilatkozatot ad6

A

2.

szr5sz616 neve, tisztsdge.

)l,il.\.r.:u

sze

milye

-Li.l:rilli

A sz6sz6l6val kozos hiiztartrlsban 6ki hdzas- vagy dlett6rstiirs neve:

:i......

3.

A sz6sz6l6val kdztjs heztartiisban 6lti gyermek neve:

I
2

A) r6sz
VAGYONI NYILATKOZAT
I.
Ingatlanok.

I

a)

A telepiilds neve, ahol az ing atlan l'cksz ik (Budapesten kerii let is):
!r. .J .:l

b)
c)

d)

r,'l

. t

Az ingatlan terii lctnagysiiga:

LLI

Mtivclisi ;iga (vagy a nrtivel6s al6l kivett teriilet elnevez6se):
Az ipUlet lo rendcltetds szerinti .iellege (lak6htiz, iidii16. gazdasdgi iptilet stb.),
lcl ir laptcrii lctc:

az (tpii

e)

Az ingatlan jogijellege (::4"d!_to, tiirsash6z. szdvetkezeti h6z, miiemldk. mtihely,
iizlet, mr.iterem, rendelo. gariizs, brinyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jogrilkisa

(tulajdonos, :illand6. illetve tart6s haszniil6, haszonilvezo.

birki stb.):

g)
h)

Kdz6s tulajdon esetin a tulajdoni hdnyad mdrtdke: ...
.1._\
A szerzds jog c irne. ide.je (a jogviszony kezdete): I
i.L).r..1. !!r. :...:...1.1..

'

i

t

Az ingatlan-nyilvantanesi ada(okkal megegyez6en kell kittilteni!

r,.l

^
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a)

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

b)

Az ingatlan teriilctnagysiga: .....

c)

Mrivelisi riga (vagy a miivelds al6l kiveft tertilet elnevezise):

d)

Az ipiilet fo rendeltetds szerintijellege (lak6hriz, iidil16, gazdasrigi
az dpiilet alapterlilete:

e)

Az ingatlan jogijellege (csal6di h;iz, tiirsashiiz. szdvetkezeti hiiz, miiemldk. nrtihely.

ipiilet

stb.).

iizlet, mritcrcm. rendeki. gariizs. brinyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jogrilkisa
birlti

g)
h)

(tulajdonos. rilland6, illetve tart6s haszniil6. haszonilvez6,

stb.):

Kdziis tulajdon esetdn a tulajdoni hdnyad mdrtdke

A szerzdsjogcime. ideje (ajogviszony kezdete):

-l

a)

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

b)
c)

Az ingatlan ter0letn agysiiga:

d)

Az iptilet fd rendeltetds szerintijellege (lak6h6z. tidi.ilti. gazdasilgi dpulet stb.).
az 6ptilet alaptertllete:

e)

Az ingatlan jogijellege (csalidi h:iz, tersashez. sztivetkezeti h6z, milemldk. mtihely,

M[vel6si dga (vagy a milvelds al6l kiven teriilet elnevezise)

tizlet, m[iterem, rendeki, gariizs, brinyatelek stb.):

l) A

nyilatkoz6 jogrilkisa (tula.jdonos, rilland6, illetve tart6s haszniil6, haszondlvezci.

bdrlo stb.):

g)
h)

KOziis tula.jdon esetdn a tulajdoni hinyad mdrtdke:

A szerzds.jogcinrc, ideje (ajogviszony kezdete):

4

I
a)

A telcpiilis neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keriilct is):

b)
c)

Az ingatlan teriiletnagysAga:

d)

Miiveldsi riga (vagy a mtivelis al6l kivett tertilet elnevezdse)

Az 6pulet f<i rendeltetis szerintijellege (lak6hriz. iidtil<i. gazdasiigi 6pulet stb.).
az 6pii let alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogijellege (csal6di hriz, t6rsashdz, szdvetkezeti hriz, m(emlek. mrihely,
iizlet, miiterem, rendeki. gariizs, b6nyatelek stb.):

1) A

nyilatkoz6 jogrilkisa (tulajdonos, rilland6, illelve tart6s hasznfki. haszondlvezti,
birlo stb.):

g)
h)

Ktjz0s tulajdon eseten a tulajdoni hrinyad m6rt6ke

A szerzdsjogc(me. ideje (ajogviszony kezdete):

t

a)

A telepi.ilis neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keriilet is):

b)

Az ingatlan terUletnagys6ga: ...

c)

M0vel6si 6ga (vagy a mtivelds al6l kivett teriilet elnevezese)

d)

Az 6pUlet 16 rendeltetds szerintijellege (lak6hriz. Udiilti. gazdasrigi dpiilet stb.).
az dpiilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogijellege (csakidi hiz, tirsashiiz. sziivetkezeli htiz. mtiemldk. miihely,
iizlet. miiterem. rendeki. garizs, brinyatelek stb.):

t) A

nyilatkoz6 jogrilLisa (tulajdonos, iilland6, illetve tart6s hasznilo. haszonelvezti,
bdrlo stb.): ....

g)
h)

Kaizds tulajdon eseten a tulajdoni hrinyad

m6rtike:

..........

A szerzdsjogcime. ideje (ajogviszony kezdete): ............

5
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a)

A lelepiilis neve. ahol az ingatlan fekszik (Budapcsten keriilet is):

b)
c)

Az ingatlan tcrtiletnagysiiga

d)

Mriveldsi riga (vagy a mrivelds aldl kivett tertilet elncvez6se)

Az 6ptile( fri rendeltet6s szerintijellege (lak6hriz. Udiilo. gazdasrigi 6pulet stb.).
az 6piilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi je Ilege (csalidi hriz, tiirsash:iz. szdvetkezeti hriz, miiemldk. m(hely,
tizlet, miiterem. rendelo. gariizs, bdnyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jogill:isa

(tulajdonos. iilland6. illetve tart6s haszniil6, haszondlvezri,

b6rlo stb.): .. ..

g)

Ktizds tulajdon esetin a tulajdoni hanyad mirtdke

h)

A szerzds.iogcimc. ideje (ajogviszony kezdctc): .......

7.

a)

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

b)

Az ingatlan tertlletnagysega:

c)

Miivel6si riga (vagy a mfvelds al6l kivett terulet elnevezise):

d)

Az 6pi.ilet fri rendeltctds szerintijellege (lak6hriz. UdUlti. gazdasdgi iptilet stb.).
az 6piilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogijellege (csakidi hriz, tiirsashiiz. szdvetkezeti hriz, miiemldk. miihely,
tizlet, mriterem, rendelt!, garizs, brinyatelek stb.):

r)

A

nyilatkoz6 iogrilkisa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszniil6, haszondlvezo.

bdrlo

g)
h)

stb..1:

K0z0s tulaidon esetin a tulajdoni hrinyad mdrtike

A szerzds j ogc inr e. idcje (ajogviszony kezdctc):

6

II.
Nagv 6rt6kii ingrisrigok

l. G6pj:irmiivek:

a)

tipus

szemdlyg6pkocsi:
a szerzds ideje, jogcime

tipu

s

a szerzes ideje. iogcime:....

tip us

a szerzds ideje. jogcimc

b)

te h e rgd pj ri rm

.......... lipus

ti. autobusz:

a szerz6,s ideje. jogcime:....

tipu s
a szerzds ideje,

jogcimc

t

ipus

a szerz€s ideje. .jogcime:..

c)

tipus

motorker6kp6r:
a szerzls ideje. jogcime:....

tipus
a szcrzds ideje. jogcime:....

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

:

7

2.

Y

a)

jellege:

izi vagl' l6gi jrirmii:

tipu sa:

a szerzds ideje, jogcfme:

a szerzds ideje, jogcfme:

3.
a)

V6dett miialkotris, v6dett gyiijtem6ny:
egyedi alkotiisok:
megnevezes

db

megnevezis

dh

megnevezds

.,...,,.. db

megnevezds

db

megnevezds

db

megnevezds

db

a sz-erzts ideje. jogcime

a szcrzcs

ide-

jc..iogcirne:

a szerzts ideje. jogcime:

b)

gytjteminy:

a szcrzds idcje . .jogcirne

a szerzds ideje, jogcime:

a szerzis ideje, jogcime:

ti

4.

Egyib. darabonkdnt vagy kdszletenkdnt (gytijteminyenkint) az Orsziiggyiilisrril sz616
2012. 6vi XXXVI. tdrvdny 104. $ (l) bekezddse szerinti kipviselcii tiszteletdij
hathavi 6sszegit meghalad6

a)

dnikii

in96srig:

megnevezds: ........

a szerzls ideje, jogcfme:

b)

megnevezds: ........

a szerzds ideje. jogcfme:

c)

megnevezds:

a szerzds ideje, jogcfme:

d)

nregnevezds:

a szerzds ideje. jogcinre:

e)

megnevezds:

a szerzds ideje. jogcime:

5.

Ertdkpapirban elhelyezett megtakaritAs vagy egyib befektetis (rdszvdny, k0tvdny,
rdszjegy. kincstiirjegy, vagyonjegy. nagy drtdkii bizlosites s1b.):

megnevezis

C .P...E.f?-r...

ndv6rt6k, biztositiisi

Orr."g,

nregnevezis

CI?

rl,( R r(flLD.(.aill r:f.

........1.!/. 8

l.r.

ndvdrtik, biztositrisi osszeg: ......f1.,:f.f1

megnevezes:

nevirtdk, biztositesi dsszeg:

nlegnevezes:

ncvdndk. biztositdsi dsszeg:

megnevezes:

ndvdrtik. biztosit6si tisszeg

t.!.:.-

7
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r:
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6.

I:t

Takardkbetdtben elhelyezctt megtakaritiis

I-r

7.

Az. Orszitggy dsrrjl sztil6 2012. 6vi XXXVI. tOrvdny 104.
kdpviseltii tiszteletdij hathavi dsszegdt meghalad6 k(szptnz:

$

(l)

bekezddsc szerinti

lrt

8.

Az tisszessd g|ben az. Orsziggyiildsrcil st6l6 2OlZ. dvi XXXVI. ttirvdny 104. { (l)
bekezdise szerinti kepviseltii tiszteletdij hathavi dsszegdt mcghaladri hilelintdzeti
szdmlak0vetelds vagy miis. szerzrid6s alapjrin I'ennrill6 p6nzkdvetel6s:

a)

hitelintdzeti sz6mlakdvetelds:

lorintban:
dev iziiban

b)

lforintdndken):

mris szerzodds alapj6n lennrill6 pdnzktivetel6s cisszege:
t.t

9.

Mris, jelentosebb

6rtikii vagyont:irgyak, ha azok egytittes €.a'ke az Orszriggyi.ilisrcil
sz6l6 2012.6vi XXXVI. tt rvdny 104. S (l) bekezd6se szerinti kipvisekii tiszteletdij
hathavi Osszegit meghaladja:

megnevez6s:
megnevez6s:

megnevezis:
megnevezis:
megnevezds:
megnevez6s:

megnevezis:
megnevez6s:

- l0 1il.
'l'arlozrisok
Ebben a rovatban k6rjiik feltiintetni a ktiztartozis cimt'n, valanrint a hitelintdzcttcl
Yagv maginszem6lyekkel szrmben csctlcgescn fr:nn/rllti tartozisait

l.

Kdztartozes (ad6, v6m,

illelik, tb-j6ruldk

stb.)
l:1

2.

Hitelintizettel szembeni tartoziis (hitcl. kdlcstin stb.):
.. Fr

3.

Magiinszcmdlyekkel szembeni ta(oz6s
I:t

tv.
Egy6b ktizlend6k

-llB) r6sz.
J6VEDELEMNYILATKoZAT
(a sz6sz6l6 javadalmazdsdn

l.

kivtili ad6kdteles jdvedelmek)

Foglalkoziisa
Munkahelve:
Sziinetelteti-e lbglalkozrisrit:

rgcn
ncn')

Foglaf kozrisrib6l szirmaz6 havi ad6k6teles (brutto)

2. Az l.

pontban

lrt

foglalkozrisrin

j6vedelme: ................................ Ft

kiviili, valamennyi olyan

tev6kenysdge. amelybol

ad6kdteles jtivedelme szdrmazik:

a) A tevdkenysdg megnevezdse:.......

b) A kifizet<i szemilye
(kivive a jogszabrilyon alapul6 titoktaftesi kdtelezettsdg al6 esti tevdkenysdgek):

c) A jdvedelem rendszeress6ge (havi, egyib rendszeressdgii, eseti vagy idoszakos):

d) A jOvedelem (bruttti) iisszegc

'

Csak a sz6szold rtilri ki!

Irt

-t2-

a) A tevikenysdS, megne

b) A kifizeto szem6lye
(kivdve a jogszabrilyon alapul6 titoktarlesi kdtelezettsdg al6 esri tevikenysdgek):

c) A jdvedelem rendszeressdge (havi, egydb rendszeressdg[i. eseti vag),idriszakos):

d) A jovedelem (bruttri) dsszege

Irt

a) A tevdkenysdg megnevezdse

b) A kifizet6 szem6lye
(kivdve ajogszab:ilyon alapul6 titoktartAsi kdtelezetts6g alii eso tevdkenysdgek):

c) A jOvedelem rendszeressige (havi. egydb rendszeressdgii. eseti vagy idoszakos):

d) A jdvedelem (brutl6) tisszege:

FI

- l3 C) r6sz

GAZDASAGI ERDEKELTSE,GI NYILATKOZAT
Gazdasigi trirsasrigban fenn:ill6 tiszts6ge vagy 6rdekelts69c:

t.
l.

Gazdasdgi tdrsas6g neve: ........

2. Szdkhelyc
3. Cazdasrigi tdrsasdg lormdja:....

4. Az drdekcltsdg formrija (tulajdonos. riszvdnyes. bt.

esetdn beltag/kiiltag stb.):

5. A tulajdoni

6rdckelts6g keletkezdsekori a16nya:.......

Yo

6. A tulajdoni

6rdekelts6g jelenlegi arinya:

Yo

7. Nyeresdgbtil val6

8. A

o/o

rdszeseddse:

gazdasrigi tdrsasiigban viselt tisztsdge:

il.
1. Gazdasigi tirsasdg neve: ..

2. Szdkhelve:
3. Gazdasrigi tiirsasdg

lo rrndj a:.........

4. Az drdekeltsdg formrlja (tulajdonos, r6szvinyes, bt. eset6n beltag/k0ltag stb.)

5. A tulajdoni drdekeltsig
6. A tulajdoni

keletkez6sekori arinya:...

%

drdekelts6g jelenlegi ariinya: .............

%

7. Nyeresigbol val6 r6szesed6se:

8. A

gazdasilgi tdrsas6gban viselt tisztsdge:

%
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III.
l.

Cazdasiig i tarsasiig ncvc:

2. Szdkhelye:
3. Gazdas6gi trirsasrig lbrmii.ja

4. Az 6rdekeltsdg formrija (tulajdonos. r6szvinyes. bl. esetdn beltag/kiiltag stb.):

5. A tulajdoni

drdekeltsdg keletkezisekori ariinl,a:............................. yo

6. A tulajdoni

drdekelts6g jelen legi ar6nya: ............

Yo

8. A gazdasigi tiirsasiigban viselt tisztsdge

IV.
l.

Gazdasdgi tdrsasdg ncrc: ............

2. Sz6khelve: ...........
3. Gazdasrigi tirsasdg lormdja:...

4. Az drdekeltsdg formrija (tulajdonos. rdszv6nyes. bt. esetdn beltag/kUltag stb.):

5. A tulajdoni drdekeltsig
6. A tulajdoni

keletkezdsekori arinya

drdekeltsdg jelen legi arrinya

7. Nyeresdgbril val6

rdszesed6se:

8. A gazdasrigi tdrsasiigban viselt tisztsdge

o/o

Yo
o/o

-

15 -

V

l.

Gazdasdgi tdrsasdg nevc:

2. Szckhcly c:
3. Cazdasdgi tdrsasdg formdja:

4. Az drdekeltsdg formrij

a (tulajdonos. rdszvdnycs, bt. esetdn beltag/ktiltag stb.):

5, A tula.idoni drdekeltsig
6. A tulajdoni

kclctkez6sekori ardnya

irdekeltsdg jelen legi ariinya

7. Nyeresdgbol val6

rdszesed6se:

8. A gazdasiigi tiirsasiigban viselt tisztsdge:

vI.
l.

Gazdasrigi tirsas6g neve:

2. Szikhelve
3. Cazdasrigi tiirsasdg formiija:.......

4. Az drdekeltsdg formrija (tulajdonos, r6szvinyes, bt. esetin beltag/kiihag

5. A tula.jdoni drdekeltsdg keletkezdsekori
6. A tula.idoni drdekeltsdg.ielenlegi

ariinya

7. Nyeres6gbol val6 rdszeseddse:......
8. A gazdasigi tersasagban viselt tiszts6ge

ardnya:

%
o

stb.):

-16D) r6sz-

KIMUTATAS
a sz6sz6ki riltal bcttilttitt tiszts6ggel tisszefiigg6sben ldv6 juttat:isok161 6s ingyenes
hasznilatba adott dolgokrril (a tov:ibbiakban: juttatis)

A juttatds megnevezdse

A juttatris ideje

i,r$,i

Ltt( t.,.' ^.-,,-i.r,r
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A.iuttates ertdke
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t7E) rdszK I ]\I
a szrisz6l6

iltal bettilttitt

T]TATAS

tiszts6ggcl iisszefiigg6shen kapotl ajrnddkai161 6s az

n)'ilatkozat D) pontja ali nem tartozri ingycnes juttat{sairril
(a tovibbiakban: aj:ind6k)

Az a.i6nd6kozris ide.ie

'

Csak a sz6sz6ld tdlti ki!

Az ajrinddk nregnevezise

Az a jandck etrtike

e

-

t8

-

F) r6sz

KIMUTATAS
brirnrilyen tev6kenys6ge, in96 vagf ingatlan tulajdona, illetve ezckhcz ftz6d<i egy6b
jogosultsiga alapjrin, tov:ibbri c nyilatkozat C) pontj:iban megjeltilt gazdasigi
trirsas:ig(ok)nak juttatott rillami, illetve eu16pai uni6s trimogat:isok16l (a
tovibbiakban : t{mogatis)
A tiimogates
.iogosu ltja

A tilmogat6s

A tiimogatris

megszerzds6nek

megszerzdsdnek

iogcime. m6dla

idopontia

)

Ke

l-...'...----.....

lt:

A tiimogatest
ny[jt6

ev

...i.

h6

A t6mogaths
cdlja

nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem kiiztjs hiiztart6sban dlo hizas-lilettiirsam.
............ l.l

).[... i...:.,.....

i..

il. h.l).:.,

.t\.ii....

valamint a veleln kdzOs h;iztartiisban elo gyermekc(i)m.

nyi latkozatiit/nyilatkozatail-.

a sz6sz6l6 aliiir6sa

('sak a sz6sz6ld rdlti ki!

A tiimogatiis
crtikc

