Orsz6ggy0l6s
Mentelmi bizotts6g

1055 Budapest, Kossuthl6r 1_3.

Az Orsz6eeyrildsrol szolo 2012. evi XXXVI. torv6ny

1. mell6klete alapi6n

Vagyon-, jdvedelem- ds gazdasdgi drdekeltsdgi nyilatkozat
orszdggy iildsi kdpvisel 6 szdmdro

A nyilatkozatot ad6 szem6lye

1.

Anyilatkozatotad6 *: ci.,

. tlotv-cli

t-1..r'lu.1

or szitggytil 6si kdpvi sel o

b)

az orszaggyul6si kepvisel6vel kcizos httnartdsban 616 hitzas- vagy 6lett6rs
(a tov6bbiakban: hizas- I elett6rs)

c)

az orsziregytil6si kdpviselovel kozos hitilarttsban 616 gyermek
(a tov6bbiakban: gyermek)

2.

Az orszitggytildsi kdpviselo neve:

3.

A hazas-ldlettars neve:

4.

A gyermek neve:

*Csak a saj6t szemdlydre vonatkoz6 adatokat tdltse ki!
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A) r6sz
VAGYONI NYILATKOZAT
I
Ingatlanok*

1.

a)

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

La

€t \'

Y'

L

ILL

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Mriveldsi

d)

Az 6ptilet f6 rendeltet6s szerinti jellege (lakoh6z. tidiil6, gazdasdgi dptilet stb.),

6ga

(vagy a mtiveles al6l kivett tertilet elnevez6se): .....::......

az eprilet alapter0lete:

2_50

e)

)

Azingatlan jogi jellege (ggl"di \itz, tarsashaz, szcivetkezetihin, mtieml6k, muhely,
ijzlet, mtiterem, rendel6, garazs, banyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6 jogdll6sa (tulaj donos, Sllando, illetve tart6s haszn6lo, haszon6l
bdrlo stb.):

g)

Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni hanyad mert6ke

h) A szerz6,s jogcime,

ideje (a jogvis zony kezdete): rr..\L$.:;.:.r...!.t'.!

2cc '>..,...!r.!.i

*

Az ingatlan-nyilv6ntart6si adatokkal megegyezoen kell kitolteni!
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2.

a)

A teleptilds neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):
e- i1

OY.T

v'e-3

.

5I

,AL

b)

Az ingallan tertiletnagysdga

c)

Mtivelesi

d)

Az eptilet fd rendeltet6s szerinti jellege (lak6h6z. tidtilo, gazdasiryi 6ptilet stb.),
az eptlet alapteriilete :

e)

Azingatlan jogi jellege (csal6di httz,tirsashin, szovetkezetihin, mtieml6k, mtihely,

I,(

6ga (vagy a mtivel6s alol

kivett tertilet elnevezdse):

tizlet, muterem, rendel6, garftzs, b6nyatelek stb.):

0 A nyilatko zo jogitll6sa (tulajdonos, 6llando, illetve tartos haszn6l6, haszon elvezo,
berl6 stb.):

g)

/
Kozris tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad mdrtdke

h) A szerzds j ogcime, idej e (a j ogvis zony kezdete):

..

(-1.C.lrj.s.":.r..

\.9,,[........
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3.

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Mtivel6si

d)

Az dptilet fo rendeltetds szerinti jellege (lakohaz, tidtil6, gazdasftgi 6ptilet stb.),
az epiJlet alaptertilete :

e)

Az ingatlan jogi jellege ( csal6di hdz,

6ga

(vagy a mtivel6s alol kivett tertilet elnevezdse)

tzlet, mtiterem, rendel6,

0 A nyilatkozo j

szdvetke zeti htn, mrieml6k, mtihely,

ek stb. ):

(tulajdonos, 6llando, illetve tartos haszn6lo, haszonelvezo,

bdrlo stb.):

s)
h

don esetdn a tulajdoni h6nyad m6rt6ke

A szerz6,s jogcfme, ideje (a jogviszony kezdete):
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4.

a)

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

b)

Azingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Muvel6si 6ga (vagy a mrivel6s al6l kivett tertilet elnevez6se)

d)

Az 6piilet fo rendeltetds szerinti jellege (1akoh6z, iidtilS, gazdasiryi dptilet st b
az 6ptilet alaptertilete

e)

:

Az ingatlan j ogi j ellege (csal6di hin, titrsashfrz, szovetke zeti hilz, m

6k, mtihely,

ijzlet, muterem, rendel6 , garazs, b6nyatelek stb.):

0 A nyilatkozo jogttll6sa (tulajdonos, 5lland6, illetve

haszn6l6, haszon elvezo,

bdrlo stb.)

g)

Kdz<is tulajdon eset6n a tulajdoni hdny ad m6rteke:

h) A szerzds jogcime, ideje (a jogviszony

kezdete):

5.

a)

A telepiil6s neve, ahol az ingatlarr

b)

Azingatlan teriiletnagys6ga:

c)

Mtivel6si irya (vagy a mtivel

d)

Az 6ptilet fo rendeltetds szerinti jellege (lak6haz, tidtil6, gazdasiryi 6ptlet stb.),
az epilet alaptertil ete :

e)

Az ingatlan j o jellege (csal6di hin, ttrsash(u, szovetkezetihdz, mtieml6k, mtihely,
tizlet, m

0

Anyi

ol kivett tertilet elnevez6se)

rendel6, garins, b6nyatelek stb.):

jog6ll5sa (tulajdonos, 6llando, illetve tart6s haszn6l6, haszonelvezo,

b6rl
zos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad mdrt6ke

s)

h)

(Budapesten kertilet is):

A

szerz€,s

jogcime, ideje (a jogviszony kezdete):

5
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a)

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

b)

Azingatlan teriiletnagys6ga

c)

Muveldsi 6ga (vagy a muvel6s alol kivett tertilet elnevez6se)

d)

Az 6ptilet fo rendeltet6s szerinti jellege (lak6haz, tidtilo, gazdasigi

stb.),

az 6ptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di htn, tfrsashfz, szovetkezeti

mueml6k, muhely,

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

D A nyilatkoz6 jogirll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve

haszn616, haszon 6lvezo,

b6rlo stb.)

g)

Kdzds tulajdon eset6n a tulajdoni hanyad merteke

h) A szerzds jogcime,

ideje (a jogviszony kezdete
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a)

A teleptilds neve, ahol az ingatlan

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Mtivel6si

d)

Az dptilet fd rendeltetes szerinti jellege (lak6hez, Udtil6, gazdasiryi 6ptilet stb.),

fuga

(Budapesten kertilet is):

(vagy a mtivel6s al6l kivett teriilet elnevezdse):

az 6ptilet alaptertilete:

e)

Az ingatla,

j

j el I e ge (c salSdi hdz, tin sashiz, szovetke zeti

ijzlet, mtiterem, rendel6, garitzs, bdnyatelek stb.)

0

Anyi

h)

:

jog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon1lvezo,

bdrlo stb.):
tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m6rt6ke:

s)

A

htn, mtiemldk, mtihely,

szerzds

jogcfme, ideje (a jogviszony kezdete):

6

II.
Nagy 6rt6kti ing6sigok
1.

G6pjfrmtivek:

a)

szemdlyg6pkocsi:
a szerz6,s ideje, jogcime

tipus
a szerz€,s ideje, jogcime:

tipus
a szerzes ideje, jogcime

b)

tipus

teherg6pj6rmu, aut6busz:

a szerzes ideje, jogcime:

tipus
a szerzds ideje, jogcime

tipus
a szerz€,s ideje, jo

c)

tipus

motorkerdkp6r:
a

ideje, jogcime

tipus
a szerzd,s idej e, j ogcfme

:

tipus
a szerz€,s ideje, jogcime
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2.

Ytzi vagy l6gi j:irmii:

a)

jellege
tipusa:

a szerzes ideje, jogcime

b)

jellege
tipusa:
a szerz6,s ideje, jogcfme:

3.
a)

Vddett miialkotis, v6dett gyfijtem6ny:
egyedi alkot6sok:
megnevezds

db

megnevez6s

db

megnevez6s

db

megnevez6s

db

megnevez6s

db

megnevezds

db

a szerz6,s ideje, jogcime:

a szerz6,s ideje, jogcime:

a szerz6,s ideje, jogcime:

b)

gyrijtemeny:

a szerz6,s ideje,

A SZETZES

a

e,

jogcfme:

ideje, jogcime:

4.

Egy6b, darabonkent vagy kdszleterrf."nt irrfrr.,r6nyenke nt) az OrszAggytildsrol sz6lo
2012. dvi XXXVI. torveny 104.$ ( 1) bekezddse szerinti kepviseloi tisaeletdij ha
osszegdt meghalad6 6rt6kri ingos6g:

a)

megnevezds

a szerz6,s ideje, jogcfme:

b)

megnevezds:

a szerz6,s ideje, jogcfme:

c)

megnevez6s:

a szerzd,s ideje, jogcime:

d)

megnevezds:

a szerz€s ideje,

e)
a

5.

j

me
ideje, jogcime:

Ert6kpapirban elhelyezett megtakarit6s vagy egydb befektet6s (r6szv6ny, kritv6ny,
r6szj egy, kincst6rj egy, vagyonj e gy, nagy drtdkti biztosit6s stb. ) :

.39,(

*.qn r.':.rn.....b. F..T.i....

megnevez6s:

*k.,-

ndvertdk, biztosit6si osszeg :

megnevez6s:

n6v6rt6k, biztosit6si dsszeg:

megnevezds:

t(a rn

it'

? Iut

\c

n6v6rt6k, biztositisi dsszeg:

5.

megnevezds;
ndv6rtdk, biztosft6si cisszeg:

megnevez6s:

ndv6rt6k, biztosft6si osszeg :

2

t

u .t.r'
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6.

Takardkbetdtben elhelyezett megtakarit6s

Ft
Ft

7.

Az Orsz6ggytil6srol szol6 2012.6vi XXXVI. torv6ny 104. $
k6pvisel6i tiszteletdij hathavi osszegdt meghalad6

(l)

bekezddse szerinti

Ft

8.

Az

a)

hitelint6zeti szitmlakoveteles:

tisszessdgeben az Orsz6ggyril6sr6l sz6l6 2012. 6vi XXXVI. torveny 104. $
bekezd6se szerinti kdpviseloi tisaeletdij hathavi 6sszeg6t meghalado
hitelintdzeti szitmlakoveteles vagy mds, szerzodes alapj6n fenn6llo p6nzk6vetel6s:

forintban:
dev

b)

.*.f\5.v.

,l .ooG .c:Cr

f

(l)

FL

izitb an ( fo ri nt6 rt6ken)

m6s szerzodes alapj6n fenn6llo pdnzkovetelds 6sszege:
Ft

9.

MAs, jelentosebb 6rt6kri vagyont6rgyak, ha azok egytittes 6rteke az Orsz6ggytil6sr6l
szol6 2012.6vi XXXVI. torvdny 104. $ (l) bekezd6se szerinti k6pviseloi tiszteletdij
hathavi 6sszeg6t meghaladja:

megnevez6s
megnevez€,s

megnevezds:
megnevezds:
megnevezds
megnevezds
me
megnevez€,s

- l0
III.
Tartozisok
Ebbcn a rovatban k6rjiik feltiintetni akoztartozfs cim6n,
valamint a hitelint6zettelvagy maginszem6lyekkel szemben
esetlegesen fennrl116 tartozSsait

1.

Koaartozis (ado, v6m, illetdk, tb-j6ru16k stb.)
.Ft.

2.

Hitelint6zettel szembeni tartozits (hitel, kolc
Ft

szembeni tartozits

3.

.Ft

IV.
Egy6b ktizlend6k

a..oaa.aaaaa

.a.a.aaaaaaaaa
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B) r6sz"
.IOVP

NE

LE

MNYILATK

OZ

AT

(az orszttggytilesi kdpviselo javadalmazdsitn kfvtili adokdteles j6vedelmek)

1.

Foglalko zasa:

Munkahelye
S

lgen

ztinetel teti -e fo gl alko zfisdt:

nem
Fo g lalko zirsi.},ol

2. Az l.

szirmaz6 havi adokdtel es (brutto ) j ovedelme

irt

foglalkozirsin kivtili,
adokoteles j <ivedelme szfrmazik:
pontban

olyan tev6kenysdge, amelyb6l

a) A tev6kenysdg megnevezdse:

b) A kifizeto szem6lye
(kiveve a jogszab6lyon alapul6

c) A jdvedelem

d)A

*

kcitelezettsdg al6 eso tevekenysdgek):

(havi, egy6b rendszeressdgti, eseti vagy idoszakos):

(brutto) risszege:

Csak az orszdggytildsi kdpviselo tdlti ki!

Ft

Ft
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a) A tevdkenys6g megnevezese

b) A kifizeto szem6lye
(kiveve a jogszab6lyon alapul6 titoktart6si kcitelezetts6g al6 eso tev6keny

c) A jclvedelem rendszeressdge (havi, egydb rendszeressdgti, eseti

d) A jovedelem (brutt6) osszege:

idoszakos):

Irt

a) A tevdkenyseg megnevez6se

b) A kifizeto szemdlye
(kiv6ve ajogszab6lyon

c) A

j

o titoktartasi kotelezettsdg al6 eso tevdkenysegek):

rendszeress6ge (havi, egy6b rendszeress6gu, eseti vagy id6szakos):

A jdvedelem (brutt6) risszege

Ft
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C) r6sz
G AZD ASACT BRDEKELTSEGI

NYILATKOZAT

Gazdasdgi tf rsas{gban fennrill6 tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:

I
l.

Gazdas6gi tarsas6g neve

2. Szdkhelye

3. Gazdas6gi tarsas6g form5ja:

4. Az erdekelts6g form6ja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. eset6n beltaglktiltag stb.):

5. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkez6sekori aritnya:
6. A tulajdoni

6rdekeltseg jelenlegi arinya

7. Nyeres6gb6l val6 rdszeseddse

8. A

%

%
%

gazdasdgi tarsas6gban viselt tisztsdge

II.
l.

Gazdas6gi t6rsas6g neve

2. Szdkhelye

3. Gazdas6gi t6rsasdg

4.

Az6rdekelts6g

5. A tulaj
6

a

a (tulajdonos, r6szvenyes, bt. eset6n beltag/ktiltag stb.):

6rdekeltsdg keletkez6sekori ar6nya

doni 6rdekelts6g jelenlegi ar6nya

7. Nyeres6gbol val6 r6szesed6se

8. A

gazdas6gi t6rsas6gban viselt tisztsdge: ............

%

%

%
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I

l.

II.

Gazdas6gi t6rsas6g neve

2. Szekhelye:

3. Gazdas6gi t6rsas6g form6ja:

4. Az erdekeltsdg form6ja (tulajdonos,

r6szvdnyes, bt. eset6n beltaglktiltag stb.):

5. A tulajdoni 6rdekeltsdg keletkezdsekori arinya:
6. A tulajdoni

6rdekeltsdg jelenlegi ariinya:

'7. Nyeres6gbol val6 r6szeseddse
8.

A

%

%

gazdasiryi t6rsas6gban viselt tisztsdge

IV
l.

Gazdas6gi tarsas6g neve:

2. Sz6khelye

3. Gazdas6gi tarsasSg form6ja:

4. Az 6rdekeltseg formaja (

5. A tulajdoni

donos, r6szv6nyes, bt. eset6n beltaglktiltag stb.):

ts6g keletkezdsekori aritny a

%

6. A tulaj

6rdekelts6g j elenlegi ar6nya:

%

7

I val6 rdszesed6se

%

8.

gazdashgi t6rsas6gban viselt ti szts6ge
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V.

l.

Gazdas6gi tarsas6g neve

2. Szdkhelye:

3. Gazdas6gi tarsas6g form6ja:

4. Az erdekelts6g form6ja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. eset6n

5. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkez6sekori

6. A tulajdoni

ar6nya:

6rdekelts6g jelenlegi ar6nya:

7. Nyeres6gb6l val6 rdszeseddse
8.

A

stb.):

%

%

%

gazdasiryi t6rsas6gban viselt tisztsdge

VI.

l.

Gazdas6gi t6rsas6g neve

2. Sz6khelye:

3. Gazdas6gi tarsasig form6j

4. Az drdekeltseg form6j

5. A tulajdoni
6. A tulaj
7.
8.

tulajdonos, rdszv6nyes, bt. eseten beltag/ktiltag stb.):

ts6g keletkez6sekori aritny a:

erdekeltsdg j elenlegi ar6nya:

val6 r6szesed6se
t6rsasdgban viselt tiszts6ge

%

%

%

-16
D) r6sz.

KIMUTATAS
az orsziggyiil6si k6pvisel6nck az Orszriggytil6st6l, sajit p6rtjit6l vagy
k6pvisel6csoportjft6l, illetve a ttirry6nyhoz6i munk{t timogat6 alapftvrinyt6l
kapott, a k6pvisel6 munkrlj{nak elkltrls:lhoz sziiksdges vagy azzal szoros
iisszeftigg6sben l6vd juttatisokr6l 6s ingyenes hasznflatba adott dolgokr6l
(a tovf bbiakban: juttatrls)

A juttat6s ideje

lo lg

A juttat6s 6rt6ke

A juttat6s megnevez6se
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Csak az orszitggyiildsi kepvisel6 tolti ki!

5.hb6 -53
L(

I

5dJ 99.3. -

Lg6.

ssc

t
/1C..

gsD-. -

llt h8 l- -

-17
E) r6sz.

KIMUTATAS
az orsziggytil6s i k6pv isel6 n ek k6pvisel6 i m egb rzatisiryal tis szefii gg6s b en ka pott
ajrlnd6kair6l 6,s az e nyilatkozat D) pontj a al6 nem tartoz6 ingycnes juttatisair6l
(a tov{bbiakban: ajind6k)

Az ajitnddkozas ideje

*

Az ajlnd6k megnevez6se

Csak az orszdggyril6si k6pviselo tolti ki!

Az ajimd6k 6rtdke
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F) r6sz .
KIMUTATAS

brirmilyen tev6kenys6ge, ing6 vagy ingatlan tulajdona, illetvc czekhez ffiz6d6 egy6b
jogosultsiga alapjfn, tovribbri e nyilatkozat C) pontjSban megieltilt gazdasfgi
tfrsasf g(ok)nak juttatott :illami, illetve eur6pai uni6s t{mogat{sokr6l (a
tovribbiakban : tf m o gatrls)
A timogat6s
jogosultja

A t6mogat6s
megszerz6sdnek

A t6mogat6s
megszerzds6nek

jogcime, m6dia

idopontia

A t6mogat6st

A t6mogat6s
c6lja

nyirjto

***
V-.r, )Cc_
Kelt: ............t
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en ny i latko zathoz c sato ltam a velem

i I atko

zatifil ny il atkozatait

I

k<izci s

EV

()t

C3

h6

nap

hdnartitsban elo hinas-/6lett6rsam,

gv ermeke(i)m,

valamint a velem k6zds

ny

2.l:L

*
.

Nr

ri\_LLLL
a.a.aaaaaa..aaaaaa

a

*

Csak az orszhggyiildsi k6pviselo tolti ki!

k6pvisel6 al6fr6sa

A t6mogat6s
6rt6ke

