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Az Orsz6ssvtil6sro szolo 2012. ivi XXXVI. ton,en\,

1. sz . mell6klete alaui6n

Vagyon-, jdvedelem- ds gazdosdgi drdekeltsdgi nyilstkoztrt

orszdggl iil ds i kdpviself s zdmdrs

A nyilatkozatot ado szemdlye

1

.

(-a.-)

A nyilatkozatot ad6 *:
orsz6ggytildsi kdpviselo

b)

az orczdggytildsi kepviselovel kcizos h6ztartdsban elo hdzas- vagy 6lett6rs
(a tov6bbiakban : hazas- I elett6rs)

c)

az orczl,ggytilesi kepviselovel kozds h6ztartdsban elo gyerrnek
(a tovdbbiakban: gyermek)

2

Az orszitggytil6si kdpvisel6 neve:

3

A hAzas-/dl ettdrs

4

A gyermek neve:

neve

:

.3. orr.{p

r

a

HAl"luf,rL /ruc-6ru,e

*Csak a sajdt szemil."-ere vonatkoz6 adatokat t0ltse ki!

p .lauos
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A) resz

VAGYONI NYII,ATKO7,AT

I
Ingatlanok*

I
a)

A teleptilds neve. ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):
6otuYr-l

p,

D

luL

t tt

b)

Az ingaLlan tertiletnagysdga:

c)

Mtiveldsi 6ga (vagy a mtivelds al6l kivett teriilet elnevezdse):

d)

Az 6pillet fri rendeltetds szerinti jellege (lakohrlz, UdU[6, gazdas6gi 6piilet stb.),
az eptlet al aptertilete :
;-ni^6riAL + LrDvArL

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hdz, tarsashdz, szovetkezeti hiz, mtiernldk, mtihely,
tizlet, muterem, rendel6 , gardzs, b6nyatelek stb.):

csAr-aor t{nz

0 A nyilatkoz6

jogirll6sa (tulajdonos,6lland6, illetve tart6s haszniil6, haszonelvezo,

bdrlS stb.):
-ILIJ.A J.DOIJQ5

g)

Kozos tulajdon eseten a tulajdoni h6nyad mertike: .....!../.

h) A szerzes jogcime, ideje (a jogviszony

^

Ar,

kezdete):

ingatl:rn-nyilvirrrtartirsi adatol<kal nregegl"ezoen kell kitolteni!

{
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a)

A teleptiles neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):
._b,r'L u 1, ,f

L)

5s,t '," '

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Muvelesi

d)

Az 6piilet f6 rendeltetes szerinti jellege (lakoh6z. tidiil6, gazdasiryi dpiilet stb.),

6ga (vagu a mriveles alirl

az dprilet alaptertilete

Ln KArl n Z

e)

'{

kivett teri.ilet elnevez6se):

:

uov ,*rL

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hdz, ttxsashiz, szdvetkezeti
iizlet. mtiterem, rendel6,

hdz^ mtieml6k, mrihely.

Sar6zs, brinyatelek stb.):

C6(,\L{"\Of HA)L

0 A nyilatkoz6 jogitll6sa (tulajdonos, 611and6, illewe tart6s haszn616, haszondlvezo,
b6rl6 stb.):
.TL( TilJOOIJOS

g)

Kcizos tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad m6r16ke:

h) A szerz€s jogcime,

ideje (a jogviszony kezdete):

,l

I
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ro
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a)

A teleptilds neve, ahol az rngatlan fekszik (Budapesten kenilet is)
&,olrli+A't')

3/ e e

",-

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga:

c)

Mriveldsi

d)

Az eptilet fo rendeltetes szerinti jellege (lakoh6z, tidiil6, gazdasilgi dprilet stb.),
az dptilet

e)

Az

6ga (vagy a mriveles a16l

alaptertilete:

,_A r(,.: l \ A

kivett tertilet elnevezise):

r

-+

't.r),vA

r!

ingatlan jogi jellege (csal6di hilz, tfxsashaz, szovetkezet\hiz. mtiemlek. rntihely,

tizlet. mtlterem, rendel6 . garfns. bdnyatelek stb.):
C6AIAOI FTAL

0 A

nyilatkozo jogttllasa (tulajdonos. 6lland6. illetve tart6s haszndlo. haszoudlvezo,
berl6 stb.) Tqr,aJoou.)s

g)

Kozos tulajdon eseten a tulajdoni hirnyad n"rerteke

h) A szerzes jogcime, ideie (a jogviszany

kezdete):

)

I

)()4 3
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4.
a)

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

b)

Az rngatlan tertiletnagys6ga:

c)

Miive[6si

d)

Az 6ptilet fd rendeltet6s szerinti jellege (lakohaz, tidiil6, gazdasigi 6ptilet

6ga (vagy a mtivel6s

az 6ptilet alaptertilete

e)

alol kivett teriilet elnevez6se)

),

:

Az rngatlan jogi jellege (csal6di hbz, tfirsash|z, szovetke zeti hin,

6k, mtihely,

izlet, mtiterem, rendelo, garizs, b6nyatelek stb.):

0 A nyilatkozo jog6ll6sa

(tulajdonos, Sllando, illetve

s haszn6l6,

haszon6lvez6,

b6rlo stb.)

g)

Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m6rt6ke:

h)

A

szerzls jogcime, ideje (a jogviszony kezdete):

5

a)

A teleptil6s neve, ahol az ingatlan

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga:

c)

Mtivel6si

d)

Az 6ptilet f6 rendel

6ga (vagy a

(Budapesten kertilet is)

:

al6l kivett tertilet elnevez6se)

szerinti jellege (lakohin, tidtil6, gazdasigi 6p{ilet stb.),

az 6ptilet alaptertil

e)

Az ingatlan
tizlet, mti

0 An

j

jellege (csal6di hiz, tirsashiz, sz<ivetkezeti hiz, miieml6k, mtihely,
, rendelci, gar6zs, b6nyatelek stb.):

jog6llasa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6lo, haszonElvezo,
.)

s)
h)

tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m6rteke

A szerzls jogcime,

ideje (a jogviszony kezdete):

5

6.

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Miivel6si

d)

Az 6piilet fo rendeltet6s szerinti jellege (lak6haz, tidtil6, gazdas6gi

6ga (vagy a

miivel6s alol kivett tertilet elnevez6se)

)

az 6ptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hilz, tilrsashdz, szovetkezeti hhz,

tieml6k, mtihely,

tizlet, mriterem, rendeki, garizs, b6nyatelek stb.):

0 A nyilatkozo jog6ilrlsa

(tulajdonos, 6llando, illetve

s haszn6l6,

haszon6lvezo,

b6rl6 stb.)

g)

Kozos tulajdon eseten a tulajdoni h6nyad m6rt6ke:

h)

A

szerzes jogcime, ideje (a jogviszony kezdete):

7.

a)

A teleptil6s neve, ahol az ingatlan

b)
c)

Az ingatlan tertiletnagys6ga

d)

Az 6ptilet fo rendeltet6s

Mrivel6si 6ga (vagy a mtivel6s

udapesten kertilet is)

:

I kivett tertilet elnevez6se)

jellege (lak6hd4 tidtil6, gazdasilgi 6ptilet stb.),

az 6ptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jo

(csal6di hin, tirsashiz, szovetkezeti hhz, mtieml6k, mtihely,

rendelci, garizs, b6nyatelek stb.):

tizlet,

0 A nyil
berl6

e llege

ozo jogitll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszndl6, haszon6lvezo,
)

s)

tulajdon eseten a tulajdoni h6nyad mert6

h)

szerz6s jogcime, ideje (a jogviszony kezdete):

6

II
Nagy 6rt6kti ing6sfgok
1.

G6pjirmiivek:

a)

tip

szemelygepkocsi:

a szerzes

i

dej e, j ogc f me

tfpus

a szerzds ideje. j ogcime

tipus
a szerzds ideje, jogcirne

b)

tehergdpjdnnti, aut6busz:

tfpus

a szerzds ideje, jogcime:......

tipus

a szerz€s idej

e, j

ogcfme

tipus

a szerz€s idej

c)

e, j

ogcirn

tipus

motorkerdkpdr:
a szerzd,s i

e,

jogcime:.

tfpus
a

ideje. jogcirne

tipus
a szerz.es ideje, jogcirne

1

2.

Yizi Yag)/ I6gi j:inrrii:

a)

jellege:
tipusa:
a sz.,erzis ideje, jogcime

b)

jellege:
tipusa:

a szerzds idej e, j ogcime

3.
a)

V6dett miialkot{s, v6dett gytijtem6nY:
egyedi alkot6sok:
megnevezds

db

megnevez6s

db

megnerrezds

db

megnevezis

db

megnerrezds

db

megnevezds

db

a szerzd,s ideje, jogcime:

a szerzd,s ideje, jogcfme:

a szerz€s ideje, jogcirne:

b)

gtrdjtemeny:

a szerz'ls ideje,

A SZETZCS

e,

j

jogcime:

ideje. jogcfrne:

8

4.

I3gydb. darabonkint vagy k6szletenkent (gytijtem6n-venkent) a mindenkori kepvisel6i
alapdfi hathavi osszegdt meghalado drtdkri ingostig:

a)

megnevezds:

a szerzd,s ideie, jogcime:

b)

megnevezds:

a szerzds ideje, jogcime:

c)

megnevezds:

a szerz€s ideje. jogcime:

d)

megnevezds:

a szerzis ideje, jogcime:

e)

rnegnevezds:

a szerzds ideje, jogcime:

5.

Ertdkpapfrbarr elhelyezett me
r6szj egy, kincstdri egy, r,agyonj egy,

megnevezds:

ndvertdk, biztosftasi osszeg:

megnevezds:

nevdrtdk, biztositdsi ti

megnevez6s:
nevdrtek ,

bizt

t6si osszeg:

nre

k. biztosftasi 6sszeg:

rnegn evezds:

nevirtek, biztosfthsi osszeg:

vagy egyeb befektetds (reszveny, kowdny,
drtdkri biztositds stb.)

:

9

6.

Ft

Takardkbetetben elltelyezett nregtakarftds

F'r

7.

A rnindenl<ori kdpviseloi alapdij hathavi osszeget nregltalado kdszpdnz:
Ft

8.

Az dsszessdgiben a mindenkori kepviseloi alapdij hathavi ossze
pdnzintd zeti szdml akcivete lds vagy mds, szerzod€,s

a)

a

I

apj an

meghalado
o p6nzkdvetelds:

p6nzintdzeti szitmlakdveteles:

forintban
dev izitb an ( fo r i ntd rte k

b)

e

n)

m6s szerzodes alapj6n fenndll6

es cisszege:

I;t

9.

IVI6s, jelentosebb erteku
kdpviseloi alapdij hathavi

megnevezds:
megtrerrezds:

megnevezds:
megnevezds:
me
me
nte

evezes

gnevezds:

rgyak,

ha azak egyiittes

gdt meghaladja:

drtdke

a

mindenkori
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III.
Tartozisok
Ebben a rovatban k6rjiik feltiintetni a ktiztartozis cim6n,
v a I a mi n t a p 6 n
kke I s ze m b e n

zilffi::l

;: :l

1.

ffi11l;;il'il'

Koztartozis (ad6, v6m, illet6k, tb-j6rul6k stb.)
.Ft.

2.

Pilruintlzettel szembent tartozis (hitel, kolcstin stb.):

-2Q Hr-!rA Tir- "r/evr-\:i"i-piri-s I r-{i'TL.t-

3.

Ft

Mag6nszemelyekkel szembeni tartoz6s
Ft

Iv
Egy6b ktizlend6k

?r r+M, eoi-dp

i6

yzoM

lt
t/\ Ir}

I At/ofces deeraO rwor@r.rl]6r uE)^ ?xJ-.rueLLL\Ltt /-

rPorrlPr 7lq76LtU zSUX.SAUUA TUJ.AICoUr]GA.D VA|J {CV

.9z5tlEr,/aur-cf

(

Ooo,
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B)

r6sz*

rOVENELEMNYILATKOZAT
(az orszttggyildsi kepvisel6 iavadalmazdsifur kfvtili adokdteles jovedehnek)

I

.

Foglalko zasa:

r

Munkahelye:

I

S

r

l-.,t

Sgr66(ltrOt,(-eLG

zrinetelteti-e fo gl atko zirsitt:

rgen
NCITI

Foglalkozas6bol szutnaz6 havi adokoteles (brutto) jdvedelme

2. Az 1. pontban frt foglalkozlsin kfvtili, r,alamemyi

) 2q6' too

olyan tevdkenysdge, amelybol

ad6koteles j ovedel me szirmazik:

a) A tevdkenyseg megnevezdse

b) A kifizeto szemdlye
(kivdve a jogszab6lyon alapul6 titoktartdsi kotel

c) A jovedelem rend

''

g al6 eso tevdkenysdgek):

ge (havi, egyib rendszeressdgti, eseti vagy idoszakos):

A jovedelem (brutto) osszege

Csak at. <'trsz.iggyrilisi kipviscl6 tolti l(i!

F't

Ft
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a) A tev6kenys6g megnevez6se

b) A kifizet6 szem6lye
(kiv6ve a jogszabAlyon alapulo titoktandsi kotelezettsdg al6 eso tev6kenys

c) A jovedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rendszeress6gri, eseti

d) A jovedelem (brutto) osszege

idoszakos):

Ft

a) A tev6kenys6g megnevez6se:

b) A kifrzeto szemelye
(kiv6ve a jogszab6lyon alapul

c) A jovedelem

d)A

toktart6si kotelezetts6g al6 esri tev6kenys6gek):

(havi, egy6b rendszeressdgti, eseti vagy id6szakos):

(brutto) osszege

Ft

_ t3
C) r6sz
G AZD ASACT

E

RDEKELTSE GI NYILATKOZAT

fennill6 tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:

Gazdasrflgi t{rsasrlgban

I.

l. Gazdas6gi t6rsas6g neve:
2. Sz6khelye

3. Gazdas6gi t6rsas6g formrlja:

4. Az 6rdekelts6g formSja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. eset6n

stb.):

5. A tulajdoni

6rdekelts6g keletkez6sekori ardnya:

%

6. A tulajdoni

6rdekelts6g jelenlegi ar6nya

o/
/o

7.

Nyeres6gb<il val6 r6szesed6se:

8. A gazdas6gi

%

t6rsas6gban viselt tiszts6ge

II
l.

Gazdas6gi t6rsas6g neve

2. Sz6khelye

3. Gazdas6gi t6rsasSg form6j

4.

Az6rdekeltseg form6

5. A tulajdoni
6. A tulaj
7

8.

(tulajdonos, r6szv6nyes, bt. eset6n beltaglkiiltag stb.):

Its6g keletkez6sekori ar anya:

6rdeke ltseg j e I en I egi ar 6ny a:

gbol val6 r6szesedese:

%

%

.

gazdasiryi t6rsas6gban viselt tiszts6ge

%

:
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III.
l.

Gazdas6gi t6rsas6g neve

2. Sz6khelye

3. Gazdas6gi tiirsas6g form6ja

4. Az 6rdekeltseg formija (tulajdonos,

r6szv6nyes, bt. eset6n bel

stb.):

5. A tulajdoni

6rdekelts6g keletkezdsekori aranya:

o/
/o

6. A tulajdoni

6rdekelts6g jelenlegi arinya,

%o

7.

Nyeres6gbol valo r6szesedese:

8.

A

%

gazdasigi t6rsas6gban viselt tiszts6ge

IV
l. Gazdas6gi tiirsas6g

neve: ......

2. Sz6khelye

3. Gazdas6gi t6rsasiig

4. Az 6rdekelts6g

5. A tulaj doni

6.A
7

a (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. eset6n beltagAtiltag stb.):

tseg keletkezdsekori ar6nya

drdekeltseg jelenlegi ar6nya:

s6gbol val6 reszesed6se: .......

A gazdas6gi t6rsasSgban viselt tiszts6ge: ...........

%

o/o

%
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v.
l. Gazdas6gi t6rsas6g neve
2. Sz6khelye:

3. Gazdas6gi t6rsas6g formija

4. Az 6rdekeltseg form6ja (tulajdonos,

r6szv6nyes, bt. eset6n

stb.):

5. A tulajdoni

6rdekelts6g keletkez6sekori aritnya

%

6. A tulajdoni

6rdekelts6g jelenlegi arinya

%

7.

Nyeres6gb6l val6 r6szesed6se

8.

A

%

gazdasiryi t6rsas6gban viselt tiszts6ge

VI
l. Gazdas6gi t6rsas6g neve
2. Sz6khelye:

3. Gazdas6gi t6rsas6g

4. Az 6rdekelts6g

5. A tulajdoni
6. A tula
7

a (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. eset6n beltaglktiltag stb.):

Its6g keletkez6sekori arilnya:

6rdekelts6g jelenlegi ar6nya:

gbol val6 r6szesed6se:

A gazdas6gi tiirsas6gban viselt

o/
/o

o/
/o

o/
/o

l6

D) r6sz.

KIMUTATAS
az orszitggyril6si k6pviselcineli az Orszrigg.y-iil6stdl, saj{t p:irtjrittil vag.v
k6pvisel6csoportjit6l, illetve a ttirry6nyhoz6i munliit t{mogatti alapftvrlnyt6l
kapott, a lidpviselci munkfj:inak ell:lt{sihoz sztil<s6ges vag,v azzal szoros
tisszefiigg6sben l6v6 juttat{sokr6l 6s ingy-enes haszn6latba atlott dol9ol<16l
(a tovribbiakban : juttatrls)

A juttatris

eo/ 8 oe
.10,{8 0G

A i uttatirs megnevezdse

ide.f e

LQTCbC)-l-u 'DCtt- .L6Tr |rrOg

Su go

l?r-lolr{ x

" Csak az.orszaggyiilisi kepvisel6

tolti ki!

Cu CL

A juttatfis drtdke

2u5. coo - q

l+o. n5)

z-,*

ft

-tl
E) r6sz.

KIMTITATAS
az orsztaggyiil6si k6pviseliinek k6pviseltii megbantflsaval tisszeftigg6sben l<apott
aj{nd6kair6l 6s az e n-vilatkozat D) pontja akl nem tartozi ingl'enes juttatisair6l
(a tovibbiakban: aj{nd6k)

Az ajinddkozis ideje

Az ajtnddk

Az ajinddk megnevez6se

/

" Csak at. ctrsz.igg.ytilesi kdpviselo tatlti ki!

erteke

-

l8

F) r6sz

KIMT]TATAS
birrnil.ven tevr5l<en1,s6ge, ing6 vagy ingatlan tulaidona, illeh e ezekltcz fiizodii eg16b
jogosultsf ga alapj:in, tov:ibb:i e nyilatl<ozat C) pontjfban megieliilt gazdas{gi
t{rsas{g(ok)nak juttatott rlllami, illetve eur6pai uni6s t{rnogat:lsokr6l (a
tov{bbiakban: t{mogatf,s)

megszerzds6nek

A tdnrogat6s
megszerzdsdnek

jogcfme, m6d.ia

idoponti a

A t6rnogatds

A tS.mogatds
jogosulda

A tamogatist
nyujto

A tdmogatis
cdlja

///
_-/
/
7

_/

-/
!-/

:lc:ic:B

Kelt

lO JCI

GOUTi+a.D

ev .1f.Y.1).:.

h6

nap

Jelen rryilatkozathoz csatoltam a velem kdzds hiztartilsban el6 hilzas-lelett6rsam,
t-to ir L/C

tu

Vl

Lr-T

6

rL (

f.l

valamint a velem kozos hdzlarti.sban

nyi I atk o zattttl ny 1l atkozat

ilo gyermeke(i)rn.

a i t*

a k6pr,,iselo

*

Csal< az orszirggl,'iilesi

kepviscl6 t0lti ki!

rasa

A t6mogat6s
irt6ke

