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Az Orsz6ggyiil6sr6l sz6l6 2012. dvi XXXVI. t6rr,6ny l. sz. mell6klete alapjan

Vagyon-, jdvedelem- ds gazdasdgi drdekeltsdgi nyilatkozat
orszdggt iil dsi kdpviself szdmdrs
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1.

A nyilatkozatot

a)

orszAggytilesi kdpviselo

b)

az orczdggytildsi k6pvisel6vel k<iztis hiztartiisban 6lti h6zas- vagy 6lett6rs
(a tov6bbiakban : h6zas-l6lett6rs)

c)

az ors zaggy\lesi kepviselovel kozds h6ztartdrsban elo gyermek
(a tovabbiakban: gyermek)

2

Az orszdggytlldsi kepviselo neve:

3

A hitzas-lelett6rs

4

A gyermek neve:
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neve: ...D.L.
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A) r6sz

VAGYONI NYII,ATKO7,AT

I
Ingatlanok

,F

1.

a) A telepiilds neve, ahol azingatlm

fekszik (Budapesten kertilet is)

B

h.!..v.h.?).........lrj. ..r..wr.i..:. .....1/-:.... .k..

....,..........

....h.3p../w!..

b)

Az ingatlan teniletnagysaga:

c)

Mtivel6si

d)

Az 6ptilet f6 rendeltetds szerinti jellege (lak6hdz, Udtil6, gazdasigi 6ptilet stb.),
az epilet alaptertilete: .

irga (r,agy a

mtivelds alol kivett tenilet elnevezese):

^L

An/V

C)

e)

Az ingatlan jogi jellege (csaLidi h6z, tiirsashdz, szovetkezetihin, miiernl6k, miihely,
[izlet, mutereln, rendel6, gardzs, b6nyatelek stb.):

(Xk\ r- t^'bl

Yr li

Z--

f) A nyilatkoz6 jogdllilsa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6,
birl6 stb.):

. i U. . l-. .h -(. . E g..N .AA

g)

K6ztis tulajdon esetdn a tulajdoni hdnyad m6rt6ke:

h)

A szerzds jogcime, ideie (a jogviszony kezdete):

'' Az irrgatlan-nl,ilviintar-tasi

... .. .......
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.Q.*O *..*.

adatol<kal nregeg)"ezoen kell kitolteni!

.

i

haszondlvezo,
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a)

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

b)

Az ingatlan

c)

Muvelesi

6-.1..s..u..

rt

.

..

..

..u..ti. r.p.. s. .k

.2... . <,.. :..

i.

.'1P.......Jr....'z

tertiletnagysdga: .........f.€ ..4*.:.....
kivett teriilet elnevezdse):

irga (vagy a muveles al6l

T. frl .K .:. h.t. .r.d

I

*1..

.....

L. .s. .r+-.1r.

s

.

d) Az 6ptilet fii rendeltetds szerinti jellege (lak6h6z. iidiil6, gazdas6gi 6ptilet stb.),
az epilet alaptertil

ete

:

......

e)

.lr=.. !t .\4, .d
.

.

.S.

......

..

.....

o

....r

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hiz, tiirsashiz, szovetkezetihin. miteml6k, miihely,
tizlet. rntitereffi, rendel6, garizs, bdnyatelek stb.):

\i
,.......f _..h..&.9..s s..t1.4.?....

0 A nyilatkozl jogbllisa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s hasznii6, haszon6lvez6,
b6rl6 stb.):

TuLaq

X..l=9..I>J..9.9

g)

Kozcis tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad

h)

A szerz€sjogcime, ideje (ajogviszony kezdete): ry:td t\)

merl6ke:

...

N

J

S ..LQ I e-

3.

a)

A telep0l6s neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten keriilet is):

.o.y.sr *..tt...

.

d{e
v.is.d gt. -s-.l=.Y.1. ..h. .,. '!*.'. -*'. .€*..

*

b)Azingat1anterti[etnagys6ga:.......t..*;....wL

kfl

t*4l

c)

Muvelesi

d)

Az 6ptilet fo rendeltet6s szerinti jellege (1ak6h6z, tidiil6, gazdasdgi dptilet stb.),
az epul et al aptertilete :
L

irga (vagy a

miivelds al6l kivett tertilet elnevezdse)

.{..G

,*..n..K...4..s

e)

s

"4AA-

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hdz, t6rsashdz, szovetkezetihhz, rntienrl6k. mtihely,
rizlet. mitterem, rendel<i. garizs. bdnyatelek stb.):

0

.........-r 4 1k.t.lts...f.r.. r,+'.>- .....
A nyilatkoz6 jogiilitsa (tulajdonos, iilland6. illetve tart6s- haszniil6.

s)

Kcizrjs tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad m6rt6ke:

h)

A

szerzeslogcirne, ideje (a josviszony kezdete):

haszon6lvez6,

4.t.8j.N..S.1nC2.4.S....2 .O I 6

4

4.

a)

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

b)

Az ingatlan tertilgtnagysega:

c)

Mrivelesi

d)

Az 6ptilet fti rendeltet6s szerinti jellege (lakbhdz, tidiil6, gazdasdgi 6ptilet stb.),

irga (vagy a mtivelds

az eprJ.let alap teriilete

e)

.. ... ....

.......

..

.... ...

..

..... ........,.......

alol kivett tertilet elneyez€se)

U

lr*

c

:

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hdz, t6rsashin,szovetkezetihin.mrieml6k, miihely,
tDlet, mtiterem, rendel6, ga#as, banyatelek stb.):

0 A nyilatkozo

jogill6sa (tulajdonos, 6lland6. illewe tart6s
bdrl6 stb.)r . . . . . . . . .'.1I1r,1. l,-i.-*. .D .(i .NI:QS-

$

Krizds tulajdon eset6n a tulajdoni hrinyad m6rt6ke:

h)

A

szerz6s jogcime, ideje

(ajogviszony kezdete):

haszn616, haszondlvezS,

....fl.'{4.1-j.p#..V.g.2.$..S

5.

a)

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

b)

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

c)

Mtiveldsi

d)

Az 6ptilet f6 rendeltet6s szerinti jellege (lak6hriz, tid{i16, gazdasigi dpiilet stb.).
az epilet alaptertilete :

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, tirsash 62, szovetkezeti hin, miiemldk. rntihely,

6ga (vagy a

..........

........

mlivel6s alol kivett tertilet elnevezdse):

tizlet" rniiterem, rendel6, garins, b6"nyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6 jogilllitsa (tulajdonos, 6lland6,

illewe tartirs hasznril6. haszon6lvezo,

berlo stb.): ...

g)

Kozas tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad mdrteke:

h) A szerzis j ogcime . idej e (a j ogviszonli kezdete):

..

ZOQa
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6.

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagysitga

c)

Mtivel6si 6ga (vagy a mtivel6s al6l kivett teriilet elnevez6se):

d)

Az 6piilet fii rendeltetds szerinti jellege (lak6hin, iidiilo, gazdasdgi dptilet stb.),
az dptilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csalidi h6z, tiirsashdz, szovetkezetihiu., mtiernldk, miihely,
tizlet, nrtiterem, rendel6. garins. b6nyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jogillitsa (tulajdonos, 6lland6,

illetve tart6s haszn676, haszon6lvez6,

bdd6 sth.): ......... ...

g)

Kcizds tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad rnert6ke

h)

A szerz1,sjogcime, ideje (a jogviszony kezdete):

7.

a)

A teleptil6s neve, ahol azingatlan f'ekszik (Budapesten keriilet is):

b)

Az ingatlan teniletnagysdga:

c)

Muvelesi

d)

Az 6ptilet f6 rendeltet6s szerinti jellege (lak6hdz, tidtil6, gazdasiigi dptilet stb.),
az epijlet

e)

6ga

al

(vagy a mrivelds alol kivett tertilet elnevezdse)

apteriil ete

:

Azingatlanjogi jellege (csal6di hiiz, t6rsashi.z, szovetkezetihtm, rntiemldk. mtihely,
iizlet. mtiterem, rendelci, gardzs. biinyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6

jogiilitsa (tulajdonos. 6lland6. illetve tart6s haszniil6. haszondlvez6,

b6rki stb.):

g)
h)

Kdzds tulajdon esetdn a tulajdoni hdnyad rndrt6ke:

A

szerzds

jogcitne, ideje (a jogviszony kezdete):

6

IT

Nagy 6rt6kti ing6sigok
1.

G6pjirmiivek:

a) szem6lyg6pkocsi:

......T.Q.Y...9..L.1(......Y..11..L!.S.........:(.3.9-.Q tipu,

aszerzd,sideje,

jogcime:...*.....

...43.t.{.t-.l..ndf*--g.}.t*:S....

l-LtLlt+

FroFrrS

...

LO,tO
tipus

a szerzes ideje. jogcinte:

tipus
a szerz€,s ideje, jogcime:

b)

tehergepjdnnti, aut6busz: ..........
a szerzd,s ideje, iogcime:

tfpus

..

tipus

a szerzes idej

e. j ogcfme: .... ....

tipus
a szerzes ideje, jogcime:

c)

tipus

motorkerdkpilr:
a szerzds ideje, jogcime

tfpus

a szerzes idej

e. j

ogcirne

tf

a szerz.es ideje, jogcfme

pus

7

2. Yizi Yagy l6gi jdtrttii:
a) j ellege: ..
tipusa:

a sz-,erzes ideje, jogcime:

b)

j el

lege:

... ...... . o.... o. o ..... ... . ,.

tipusa:
a szerzes ideje, iogcime:

3.
a)

V6dett mtialkot{s, v6dett gytijtem6ny:
eg1'edi alkot6sok:
db

megnevezds
a szerzes ideje, jogcfme:
megnevez6s

..

db

a szerzes ideje, jogcfme:
megnevez6s

... db

megnevezis

db

megnerrezis

db

. megnevezes

db

a szerz6,s ideje, jogcime:

b)

gyujtemen-v:

a szerzds ideje, jogcime

a s'zerzes ideje, jogcfme

a szerzes ideje, jogcfme:

-8-

4.

Egy6b. darabonkdnt vagy k6szletenkdnt (gyiijtemdnyenk6nt) a mindenkori k6pviselSi
alapdi-l hathavi 6sszegdt meghalad6 drt6kii ing6sig:

a)

megnevezds: ........

a szerzes ideje, jogcime:

b)

megnevezds:

a szerzes ideje, jogcfme

c)

megnevezds:

..

....

o.

a szerzes ideje, jogcime:

d)

megnevez6s

a szerzes ideje, jogcfme:

e)

megnevezds: .....

a szerzes ideje, jogcime:

5.

Firt6kpapirban elhelyezett megtakarit6s vagy egy6b befektet6s (r6szv6ny, kdtv6ny,
r 6szj egy, kincstrlrj e gy, r,agyonj e gy, nagy drtdkri bizto sitds stb. ) :
i

megnevez6s: ...D..TI......-r J.r,-c.g.G*..g.h.xrr{.ff-........Str.F.EK..I-,, IES
n6v6rtdk, biztositrisi risszeg: ............*.E6.Y........... 4.g:.....o.-o...9.....9; :fl.qf

megnevezds

nevdrtek, biztosft6si osszeg:

megnevezds:

nevdrtek, biztosftasi osszeg:

megnevezds:

.

....

.....

ndvertdk., biztosftasi dsszeg

lnegnevezes:
nev,jrtdk - biztosftfsi osszeg:

/

9

6.

Ft

Takarekbetetben elhelyezett tnegtakarftds

Ft

7.

A rnindenkori kdpviselSi alapdij hathavi

cisszeg6t meghaladir k6szpdnz:

Ft

8.

Az <isszessdg6ben

a)

pdnzintezeti sz6mlakovetelds

mindenkori kdpvisel6i alapdii hathavi 6sszeg6t meghalad6
pdnzintdzeti szSmlak<ivetel6s vagy m6s, szerzcidds alapj6.n fenn6l16 p6nzkcivetel6s:

forintban:
d

a

:

..

ev tzab an ( fo r i ntd rte k e n )

b)

m6s szerzodes alapjin fennillo pinzkovetelis osszege:
Ft

9.

IVfAs, jelentrisebb

drtekri vagyont6rgyak,

lra azok egy[ttes drtdke a

k6pvisel6i alapdij hathavi osszeg6t meghaladj a:
megnevezds:
megrlevezds:
megnevezds:
megnevezds:

megnevezis:
megnevezds:

nlegnevezis:
rnegnevezes:

mindenkori

l0

III.
Ta rtozfrsok
E,lrben a rovatban k6{til< fclttintetni a ktiztartozfis cim6n,
valamint a ptinzin ttzettel vagy mag{nszcnlclf'ekkel szenlben
esetlegesen

1.

fennillo tartoz{sait

Koztartozas (ad6, v6m, illetdk. tb-j6rulek stb.):
.Ft

2.

P6nzintezettel szembeni tartozits (hitel, kolcson stb.):

Ft

3.

Magdnszemdlyekkel szemt'reni tartozas:

Ft

IV.
Egy6b ktizlend6k

il
B) r6sz*
J OVED

ELENI N Y I LAT KO ZAT

(azorszitggytrlisi kepvisel6 javadalmaztisdn kivtili ad6koteles j<ivedehnek)

Sztinetelteti-e foglalko

igen 5l-J t'LgF JIA

zisht:

v26"fr
Foglalkoz6s6b6l sz6nnaz6havi ad6kciteles (brutt6)

2. Az 1. pontban irt foglalkozitsin kiviili,

<@(

Fr>ur* NdL tl_CV
zo4vt os oG ---,dc
j<ivedelme:
................................ Ft

valamennyi olyan tev6kenysdge, amelyb6l

ad6kotel es j ovedel m e szfrrmazik:

a) A tevekenysdg megnevezdse:

b) A kifizeto szem6lye
(kiv6ve a jogszab6lyon alapul6 titoktartdsi kdtelezetts€,g al6 es5 tev6kenysdgek):

c) Ajdvedelem rendszeress6ge (havi, egy'6b rendszeressegii, eseti vagy idoszakos):

d) A j ovedelem (brutto)

-

oss

zege:

Csak az arsz.aggyiilisi kepvisel6 t6lti ki!

..

.

...

T-d

Ft
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a) A tevekenyseg meg,evez6..' .....P-L 9..2*.6.6..{..!,1.L-d..St........p-*..P

9

t

SFr-Jl

b) A kifizeto szemelye
(kir,6ve

a

jogszabdlyon alapul6 titoktart6si k<itelezetts€,gali es6 tevdkenysdgek):

c) A jdvedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rendszeressdgti, eseti vagy idoszakos):

Hs+ut

d) A jovedelem (brutt6) osszege: .....

I;t

a) A tevekenyseg megnevezdse

b) A kifizet6 szemdlye
(kiv6ve a jogszab6lyon alapul6 titoktart6si kdtelezettsEg al6 es6 tevdkenys6gek):

c) Aj<ivedelem rendszeressdge (havi, egyib rendszeress6gti, eseti vagy idtiszakos):

d) A iovedelem (brutto) osszege:

Ft

t3

C) r6sz
G AZDASAGI ERDEKELTSEGI

NYILATK OZAT

Gazdasf gi t{r'sasdghan fenn{llo tisztsege l'agy 6rdel<elts6ge:

I
1. Gazdasitgi tarsas6g neve: ...

2. Szdkhelye

3. Gazdasitgi tarsas6g fonn6j a:...

4.

Azdrdekelts6g formiija (tulajdonos, rdszv6nyes, bt. eset6n beltag/kiiltag stb.):

5. A tulajdoni drdekeltsig keletkezdsekori u'itnya:

.....

%

6. A tulajdoni irdekeltsdg jelenlegi arinya:

o/o

7. Nyeresdgb6l val6

%

8. A

rdszesedese:

gazdas6gi tarsasigban viselt tiszts6ge:

lI.
1. Gazdas'itgi t6rsasag neve:

2. Szdkhelye:

3. Gazdas'itgi t6rsas6g form6ja:

4.

Az6rdekeltsdg form6ja (tulajdonos, r6szv6n-v-es, bt. eset6n beltag/kfiltag stb.)

5. A tulajdoni drdekeltsdg keletkezdsekori

ar6nya:

6. A tulajdoni 6rdekeltseg ielenlegi ardnya:

7. Nyeres6gb6l valo
8. A

rdszesedese:

gaz-das6gi tdrsasdgban

....

......

viselt tisztsege

.

%

%

%

l4

III.
I

. Gazdasdgi

tdrsasag neve:

..

2. Szdkhelye:

3. Gazdasigi tdrsasag fonnaja:...

4.

Azdrdekeltsig fbrmrija (tulajdonos, rdszv6nyes, bt. esetin beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni

erdekeltsdg keletkez6sekori ar6nya:

6. A tulajdoni

erdekeltsdg jelenlegi arlnya:

7

. Nyeresegbol val6 rdszeseddse:.

8.

A gazdasagi

..

%

%

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

o/
/o

t6rsasdgban viselt tisztsdge: .......

rv.
l. Gazdas6gi tS.rsasag neve: ...
2. Szdkhelye

3. Gazdasttgi tdrsas6g fonnaja: ....

4. Az 6rdekelts6g form6ja (tulajdonos,

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

5. A tulajdoni erdekeltseg keletkez6sekori
6. A tulajdoni
7

aranya: ....

drdekeltseg jelenlegi arinya

%

. Nyeresegbol val o reszeseddse: ..

8.

A

gazdas6,_ei tdrsasirgban

viselt tisztsige:

%

%
...

r5

v.
I

.

Gazclasdgi tarsasdg neve:

2. Szekhelye:

..

..

3. Gazdasitgi tarsas6g fonn6ja:

4. Az drdekeltsdg formrlja (tulajdonos,

r6szvdnyes. bt. eset6n beltag/kiiltag stb.):

5. A tulajdoni irdekeltsig keletkez6sekori

%

ar6nya:

6. A tulajdoni irdekeltsig jelenlegi arutya:

%

7. Nyeresigbol valo rdszeseddse:

%

8.

A

gazdasagi t6rsas6gban viselt tisztsdge

vr.
1. Gazdasirgi tarsasdg neve: ...

2. Szekhelye:
3. G azclas6gi tdrsasdg formi$a:

4. Az drdekeltsdg formrija (tulajdonos,

rdszvdnyes, bt. esetdn beltag/ktiltag stb.)

5. A tulajdoni 6rdekeltseg kel etkezesekori
6. A tulaidoni erdekeltseg jelenlegi

o/
/o

ar6nya: ...

%

arttnya:

7. Nyeresegbol val6 rdszesedese:
8. A gazdasitgi tirrsasdgban viselt tisztsdge:

.

... .....,Ya

l6

D) r6sz*

KIMUTATAS
az orsz:iggyiiI6si li6pvisel6nek az Orsz'itgg.y-tiI6st6I,

sajit plirtjdt6I vag.v

k6pvisel6csoportj{t61, illetve a ttirv6nyhoz6i munliit timogatti alapitvrlnyt6l
kapott, a li6pvisel6 munkijinak ell6t{s:ihoz sziiksdges vag.v azzal szoros
tisszcftigg6sben l6vd juttat{sokrril 6s ingy-encs hasznilatba adott dolgokr6l
(a tovribbiakban: juttat:is)

A juttatds ideie

LotA
Lo

A juttatds drt6ke

A iuttatds megnevezdse

^FPt-G

tPHou€ L4

S,1H

4€

{-/crf

O

KrA'prygl

fT

c/F

LAo"{{:>

Lc>48,

/'o "((

t"t

o Bu

tEu cTlt<>

r$

J

PVo I.r 77a(rq
(

utf

6B

z-tf -.I-. (3occ kt tr
,DfLL
F)r,,TEBtrtz
Ar+7Tr Tr{ >r[q€o f.odt.ltr\,u

LO,R

A>V H

)f),(q

LA\;C f\il-f nEL rr=ra''Alf

b(

\+rbt6

q-b*\rti-.7

s>Ewr f--lT
tt MEer gir{}. dwd,
t TV. S> enr p7h T-u.

L

q*-

^,t'E-a

''

kr

Csak az. orszaggyiilesi kepvise16 tolti ki!

€ttDnk

t1
E) r6sz.

KII\{UTATAS
az orsziggyfi l6si k6pviseliinek k6pvisel6i megbizat{sfval iisszeftigg6sben kapott
aj{nd6kair6l 6s az e n-vilatkozat D) pontja akl nem tartoz6 ingl''enes juttat{sair6l
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