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I. ton,iny 1. sz. melldklete alapi6n

Az Arsz6eqvuldsrol szol5 2012. evi

Vagyon-, ji)vedelem- ds gazdasdgi drdekeltsdgi nyilatkoztrt
orszd ggt iil dsi kdpviself szdmdrcr

A nyilatkozatot ado szemdlye

1

.

A nyilatkozatot ad5 *:

a)

orsz6ggyulesi kdpviselo

b)

az orczitggyrildsi kepviselovel kcizos hfutartdsban dlo h6zas- vagy elett6rs
(a tov6bbiakban : hazas- I elett6rs)

c)

az orszdggytilesi kdpviselovel kozos bitdartdsban el6 gyerrnek
(a tovdbbiakban: gyermek)

2.

Az orszitggytildsi kepviselo neve:

.,

A hdzas-lelettfrs neve:

4

A gyermek neve:

t1& rq

xCsak a saj6t szcnril;-ire vonatkozo aclatokat t0ltse ki!

-f
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A) r6sz
VA GYONI NYII-,A TKO 7,AT

I
Ingatlanok''

1

a)

A telepiilds

neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):

T? Ydo
b)

Az ingatlan teriiletnagysiiga:

c)

Mtivelesi

d)

Az dptilet fo rendeltetes szerinti jellege (lakoheiz, tidti[6, gazdasdgi dptilet stb.),

6ga (rragy a mtivelds

az 6ptilet al aptertilete

tAK}#,
e)

alol kivett teriilet elnevezdse):

av3

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hdz, tarsashdz, szovetkezeti hiz, miiernldk, mtihely,

izlet, mtiterem,

TA

rendelS

, garhzs, bdnyatelek stb.):

r

f) A nyilatkozo

jogirll6sa (tulajdonos,6llando, illetve tart6s haszn6lo, haszonllvezo,

berl6 stb.):

fll-$-t0a[l 0-t
s)

h) A szerz€,s jogcime, icle.je (a jogviszony

'

U

Kozos tula.idon eseten a tulajdoni hdnyad mdrteke:

diluA

kezdete):

At.ingatlan-ny'ilviurtartasi aclatokkal lneeegy"ez6en kcll kitolteni

!

Crr

I

a

-)

)

a)

A teleptilds neve, ahol az ingatlan f-ekszik (Budapcstclt kertilet is):

(AP.S/n'

tqJ

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga

c)

Muvelesi

d)

Az dptilet fo rendeltetds szerinti jellege (lakoh6z. tidlilo, gazdasirgi epiilet stb.),

6ga (vagy a mriveles alol

kivett teriilet elnevezese):

iAi[[$?, t*r+ *l
az dptilet alaptertilete

e)

:

Az ingatlan jogi j ellege (csal6di haz, tdrsashiz, sz6vetke zeti hdz. rntiemlek, muhely,
tizlet, rntiterem, rendelo, garizs, bdnyatelek stb.):

CsSnsHdr,,
0 A nyilatko z6 jogirlldsa

(tulajdonos, Sllando, illetve tart6s haszn6l6, haszonllvezo,

b6rlo stb.):

fU,-\tDoUoJ
g)

Kozds tulajdon esetdn a tulajdoni hdnyad mdrl6ke:

h) A szerzes jogcfme, ideje (a jogviszony

l/dr

(f

rJs

kezdete):

3.

a)

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

SP-HAAIUAP'J

b)

Az ingatlan tertiletnagysiga:

c)

Muveldsi

d)

Az dptilet fo rendeltetes szerinti jellege (lakoh6z, tidtilo, gazdasdgi dptilet stb.).

6ga (vagy a mrivelds

alaotertilete

Af, lw

e)

al6l kivett tertilet elnevezise)

7.)
.l+r

Az ingatlan jogi jellege (csalddi htv, tdrsashhz, szovetkezeti

hdz^ rntientldk. tntihely,

tizlet. mftterem, rendel 6. -ear6zs. biinyatelek stb.)

dnldui uct,

0 A

nyilatko z6 .ioedllasa
berlo stb.) :-OLA.tP9l

g)

!|u!jdonos,
.

6llando. illefve tart6s haszndl6. haszott€lvezo,

.

Kozcis tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad

h) A szerz,ls jogcirne, ideje (a jogviszony

mefteke:

....

kezdete): UA{/\

RJ=AJ. 0$./9.-.

4

4

a)

A teleptilis neve, ahol

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga:

c)

Mrivelesi

d)

Az dptilet fo rendeltetds szerinti jellege (lakohfn,

in-qatlan fekszik (Budapesten kenilet is):

6ga (vagy a muveles

az eptilet alaptertilete

e)

erz

alol kivett teriilet elnevezdse )

, gazdasagi dptilet stb.),

:

Az ingatlan jogi jellege (csal6di haz- tars
tizlet, muterem. rendelo , garazs,ban

0 A nyilatkozl jogillasa (tulaj

z, szovetkezeti haz. rnrieml6k, mtihely,

lek s tb.):

nos, 6llando. illetve tart6s haszn6lo, haszonelvezo,

b6rl6 stb.):

g)

ajdoni hanyad mdrtdke

Kdzds tulajdon eset6n a

h) A szerzes jogcfme, i

e (a jogviszony kezdete):

5

a)

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

b)

Az ingatlan teriiletnagysdga:

c)

N{tivel6si 6ga (ragy a rniivelds alol kivett tertilet

d)

Az 6ptilet fo rendeltetes szerintijellege (lako
az eptllet

e)

al

aptertil ete

zdse):

,

Az ingatlan jogijellege (csaladi haz,

D A nyilatkozo.iogill6sa

(t

ashaz, szcivetke zeti haz, muenrldk. rntihely,

telek stb.):

donos" dllando, illewe tartos haszn6lo. haszonelvezit,

bdrlo stb.):
Koz6s tulajdon esetdn

h) A szerzes jogc(me.

stb.).

:

tizlet. rntiterenr, rendel o, garazs,

g)

iidiilo. gazdasagi eprilet

aidoni hanyad rndrtdke

eje (a jogviszony' kezdete):

5

6

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga:

c)

Muvelesi 6ga (vagy a mrivelds al6l kivett tertilet elnet,ezdse):

d)

Az dptilet fo rendeltetds szerinti jellege (lakohiz,
az dptilet alapteriilete

e)

:

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hdz, tdrs
izlet, nrtiterem,

gazdas6gi eptilet stb.),

stb.):

. gardzs.

rendelci

f) A nyilatkozo jogitll6sa (tulaj

hiz, mtiernlek, muhely.

szovetke zeti

s, 6lland6, illetve tart6s haszn6lo, haszonelvezo,

birlo stb.):

g)

Kozos tulajdon eset6n

doni hanyad mert6ke

a

h) A szerz€s jogcfme, id

(a j ogvis zony kezdete)

:

7

a)

A teleptiles neve, ahol az rngatlan f'ekszik (Budapesten kerUlet is):

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Mtiveldsi

d)

Az eptilet fo rendeltetis szerintijellege (lak6h6z,
az eptlet alaptertilete :

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di haz,

6ga (vagy a mtivelds

alol kivett tertilet eln

, szovetk ezeti hdz. rntiemldk. m(rhely,

nos.

6llando. illetve tartos haszn6l6. haszoudlvezS,

bdrl6 stb.): .....

g)

Kdzos tulaidon eseten

h)

Aszerzes jogcirne, i

a

aj

tilo, gazdas6gi dpiilet stb.),

lek stb.):

tizlet. rntiterem, rendelo , garhzs.

f) A nyilatkozo jogirllasa (tulaj

)

doni hdnyad rndrteke:

e (zr.jogviszony kezdete):

6

II.
Nagy 6rt6kti ing6sfgok
1.

G6pj{rnriivck:

a)

SI(ODE KAA"C
/E uNCur-d
a szerz{,s ideje, jogcfnre:...

szemilygipkocsi

tipus

tfpus

a szerzds ideje. jogcime

tipus

a szerz€s ideje, jogcime

b)

tehergepj6nnti, aut6busz

tipus

a szerz6,s ideje, jogcfme

tfpus

a szerzds ideje. jogcfme

tipus

a szerzls ideje, jogcfrne

c)

motorkerdkpdr:

tipus

a szerzd,s ideje, jogcime:

tipus
a szerzd,s ideje, jogcirne

tipus
a szerz.ds ideje, jogcf rnc

1

2.

Yizi vag)' Ii'gi jrinnii:

a)

jellege:
tipusa:
a sz,erzis idej e, .i ogcime

b)

jellege:
tfpusa:
a szerzd,s ideje, jogcime

3.
a)

V6dett miialkotds, v6dett gyiijtem6ny:
egyedi alkot6sok:
megnevezds

db

...... megnevezds

db

megnevezds

db

megnevezis

db

megnerrezds

db

megnevez6s

db

a szerzds ideje, jogcfme:

a szerzds ideje, jogcime:

a szerz€,s ideje, jogcftne:

b)

gytijteme

n-v

a szerz€,s ideje, jogcinre:

a szerz€s ideje, jogcfme:

a sz.erz6,s ideje. jogcfurc:

8

4.

Egydb. darabonkdnt vagy kdszletenk6nt (gyrijtenrinl,'enkent) a mindenkori kipviseloi
alapdii hathavi osszegdt meghalado drtdkti ing6sig:

a)

nlLrgnevezds:

a szerzd,s ideje, jogcime:

b)

megnevezds:

a szerzds ideje, jogcime:

c)

megnevezds:

a szerzds ideje. jogcime:

d)

megnevezd.s

a szerz6,s ideje, jogcime:

e)

megnevezes:

a szerzd,s ideje, jogcime:

5.

Iirtdkpapirhan elhelyezett megtakar:it6s vagy egydb befektetds (reszvdny, kdtv6ny,
rdszj egy, kincstarj egy, r,agyonj egy, nagy 6rtdkri biztos(tds stb.)

megnevezds

$t

I

S

ndvertdk, biztositdsi osszeg:

megnevezds:

nevertdk, biztositfrsi dsszeg :

megnevezds:

nevertdk, biztosft6si cisszeg:

megnevezds:

ndvertek, biztosftasi osszeg:

rnegnevezds:

nevdrtek, biztositfsi osszeg:

s

5 too. coo

.t

:

9

6.

Takardkbetetben elhelyezett megtakarftils:

.=.

Ft

Ft

7.

A rnindenkori kdpvisekii alapdff hathavi osszeget nreghalado keszpdnz

oo.OOO

Ft

(

8.

Az osszessegdben a mindenkori kepviseloi alapdii hathavi osszegdt meghalado
p6nzintdzeti szdm lakovetelds vagy m6s, szerzodes alapjAn fenn6ll6 penzkol,etelds:

a)

pdnzintizeti szitmlakdvetelds:

forintban
deviz6ban (fori ntdrtdken)

b)

m6s szerzod€,s alapj6n fenn6ll5

osszege:

Ft

9.

IVI6s, jelent6sebb drteku vagyont6rgyak, ha azok egl,iittes
kdpviseloi alapdij hathavi osszeg6t meghaladja:

megnevezds:
megnevez6s:
megnevez6s:
megnevezds:
megnevezds:
megnevezds:

nregnevezis:
megnevezes:

irteke a mindenkori

-

l0
I

II.

Tartozf sok
Elrbcn a rovatban k6rjtil< felttintetni a ktiztartozfis cim6n,
valamint a pcnzint6zettel vagy rnagdnszcnr6ly'ekkel szenrben
esetlegesen fenn{ll6 tartozfsait

1.

Koztartozas (ado, \,6m, illctdk. tb-j6rulek stb.)
Ft

2.

Pdnzinrd zettelszemben

i tartozits (hitel, kolcsrin srb.)' /.Q-.!2.9.4.r..Q9.Q..r.
Ft

3.

Magdnszemdlyekl<el szemtreni tartozds

9-. oco - cuc

t
Ft

Iv
Egy6b ktizlend6k

If)
J

OV

IiN ELENI

11

r6sz
NYI

*

LAT K OZAT

(az orszaggytlcsi kepviselo.javadalmazdsiin kivtili adokoteles jovedehnek)

l.

FoglalkozS,sa

Munkahelye
S

rgen

ztinetel teti-e Ib gl al ko zasdt,.

nelTl
F o gl

alko zitsibol szannaz6

h

avi adokdtel es (brutto) j ovede I me

2. Az 1. pontban irt foglalkozisan kfvtili,

F't

dg.,

valamemyi olyan

amelyb<il

ad6kotel es j dvedel m e szftrmazik:

a) A tevdkenyseg megnevezdse

h) A kifizeto szemdlye
(kiveve a jogszabdlyon alapul6 ti

k6telezettsdg ald eso tevdkenysdgek):

c) A jovedelern rendszeressege (havi, egydb rendszet'essdgti, eseti vagy idoszakos):

d) A jovedelem (brutto) osszege

" Csak at. ctrsz.aggyiilesi kepvisel6 tOlti l(i!

Ft

-12

a) A tevdkenyseg megtrevezise:

t) A kifizeto szc'nril-v*e
(kivdve

a

jogszab6lyon alapulo titoktartdsi kotelezettseg al6

c) A jovedelem rendszeressege (havi, egyib

d) A jovedelem (brutto) osszege

ysdgek):

gti, eseti vagy idoszakos):

Ft

a) A tevdkenysdg megnevezdse

b) A kifizet6 szemelye
(kivdve a jogszab6lyon alapulo titoktart6si ko

c) A jovedelem rendszeress6ge (havi. egydb

d) A jcivedelern (bruttti)

cisszege:

al6 eso tevdkenysdgek):

ssdgti. eseti vagy idoszakos):

Ft

_ t3
C) r6sz

GAZDASACT ERDEKELTSEGI NYILATKOZAT
Gazdas{gi t{r'sasigban fenn:i116 tiszts6ge t'agy 6rdel<eltsege:

I
l.

Gazdasirgi tdrsas6g neve:

2. Szdkhelye

3. Gazdasdgi tdrsasdg forrn6ja

4. Az drdekelts6g formdja (nrlajdonos,

rdszvdnyes. bt. eseten

tag/kiiltag stb.):

5. A tulajdoni irdekeltseg keletkezdsekori afirnya:

o/
/o

6. A tulajdoni 6rdekeltsig jelenlegi arinya

%

7. Nyeresdgbol valS rdszeseddse:

o/
/o

8. A

gazdas6gi tirsasdgban viselt tisztsdge:

II.
l. Gazdas6gi lirsas6g neve:
2. Szdkhelye
3. Gazdasdgi tarsas6g forrnija

4. Az drdekeltst5g krrmaja (tulajdonos, rdszvdn-v-es,

5. A tulajdoni drdekeltsdg keletkezesekori

ardnya

bt.

beltag/kriltag stb.):

%

6. A tulajdoni drdekeltsig.ielenlegi arinya

%

7. Nyeresdgbol val6

%

tl. A gardasagi

re.szescdese : .

tarsasiigban viselt tisztsige

-14

III.
l.

Gaz.dasigi tirrsasdg neve

2. Szikhelye

3. Gazdas6gi t6rsasilg formaja

4. Az irdekeltsig fbrm6ja (tulajdonos, reszvdnyes. bt. esetin bel g/ktiltag stb.;:

5. A tulajdoni

drdekeltsdg keletkezdsekori ariinya:

t)/

6. A tulajdoni

drdekeltsdg jelenlegi ar6.nya

%

/o

o/
/o

7. Nyeresdgbol val6 rdszeseddse
8. A gazdas'igi tarsasdgbzur viselt tisztsege

rv.
l.

Gazdasdgi tarsas6g neve

2. Szdkhelye

3. Gazdasdgi t6rsasdg fonndja

4. Az drdekeltsdg form6ja (tulajdonos, reszvdnyes,

bt.

beltag/kiiltag stb.):

5. A tulajdoni drdekeltsdg keletkez6sekori afimya:

o/
/ 1')

6. A tulajdoni drdekeltsig jelenlegi ardnya

o/
/1)

7. Nyeresegbol valo reszesedese
8. A gazdasdgi tdrsasfgban viselt tisztsege

o/
/o

-
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v
l. Gazdasdgi tarsas6g neve
2. Szdkhelye

3. Gazdasigi tarsas6g fonn6ja

4. Az erdekeltsdg formdja (tulajdonos, reszvdnyes. bt. esetdn b tagikriltag

5. A tulajdoni drdekeltsig keletkezisekori
6. A tulajdoni

arAnya

6rdekelts6g jelenlegi arinya

A

o/
/o

o/
/o

o/
/l)

7. Nyeresdgbol val6 rdszeseddse:
8.

stb.):

gazdaslgi tarsas6gban viselt tisztsdge

vI.
l. Gazdas6gi tarsasdg neve
2. SzeHrelye
3. Gazdas6gi tfrsas6g fcrrmirja

4. Az 6rdekeltsdg formdja (tulajdonos, riszvenyes, bt.

5. A tulajdoni irdekeltsig

keletkezdsekori ar6n-v-a: ....,.

6. A tulaidoni irdekeltseg jelenlegi

ar6n,v*a:

7. Nyeresegbol valo rdszeseddse:
8.

A

gazdasdgi tdrsasSgban viselt tisz.tsege:

beltaglktiltag stb.):

o/
/o

o

1l/

/o

-
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D) r6sz.
KI]VTUTATAS

i Ii 6 p v i s c ki n e li az O r szri g g.v- ti l 6 s t ri l, s a j :i t p :i rt j { t 6 l v a g,'"
k6pvisel6csoportjft6l, illefve a ttirry6nyhoz6i munli{t timogat6 alapftvrlnyt(tl
kapott, a k6pvisel6 munkfli6nak ellitrisrihoz sziil<s6ges vag,v azzal szoros
tisszeftigg6sben I6vri juttatdsokr6l 6s ingy"encs hasznrllatba adott dolgol<r6l
(a tovfbbiakban: juttatris)
az a r szig

gJ- ri l c s

A juttat6s idef e

CotK.

A i uttatirs megnevezdse

UTEMAI.,YAGLAN.,TYN

A juttatirs drtdke

i1J. $tEfuMT

ffiilfrilrr--eBdr<,

'-t0.S2E[UUf

k>tr.
to

lr

qplE.

iIoDAI+ASTNdLAT

TELFourdur"ra

sdTd
sau€uvter

-rergaENYsLoer

Iett.

T€LETO

e.c /8,.

IJllb?

" Csak azorsz.agg..vtilcsi kepvisel6

N

tolti kil

T}ilOUEX

Grn;d*r**udu

fl. aEuur

ffi'l^*Aepl^ritduEk-

kffihrpr&(
no-oco,L4{:

fogr-

_11
E) r6sz-

KI]\{TITATAS
az orszaggyiildsi kdpviseltinek k6pvisekii megbrzat'asfval iisszeftiggesben kapott
a.jind6kair6l 6s az e n-vilatkozat D) pontja akl nem tartoz(t ingl'enes juttat{sairtil
(a tov{bbiakban: aj{nd6k)

Az ajind6koz6s ideie

Az alindek

Az ajdndik megnevezdse

/

/

/
/
/
/

1
' Csak at. ctrsz.aggyiilesi kdpvisel6 tOlti ki!

ertdke

-

l8

F) resz

KIMUTATAS
lrirrrril.ven tevtil<enys6ge, ing6 vagy- ingatlan tulajdona, illetve ezekhezftizfdo eg1'6b
jogosultsfga alapj{n, tov{bb{ e nyilatliozat C) pontjfban megieliilt gazdas{gi
t{rsas{g(ok)nal< juttatott rillami, illetve eur6pai uni6s t{mogatrlsokr6l (a
tov{bbialiban : trimogatf s)

A t6rnogat6s
jogosultja

A t6nrogat6s

A t6mogat6st

A t6mogatds

A t6mogat6s

megszerzdsdnek

megszerzdsdnek

nyrijto

cdlja

6rtdke

jogcfme, m6dia

idopontj a

A

tArnogatirs

-/

*:e rf

\

r.rt,ToW{

,W?a

CV

!*$*erno

L3"

nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem kozos htztartlsban elo hdzas-lelettdrsatn,

valamint a velem kozcis hdzlarlitsban

nyi I atk o zatatl ny tl atkozat

ai

ilo

gyer-meke(i)ln.

t*

ak

Csah az orsziigey.'(ilcsi ltdpvisc16 tdlti ki!

selo

arrasa

