Orszdggy0l6s
Mentelmi bizotts6g
1054 Budapest, Sz6cfrenyi rkp. 1q

a

Az Orszdegyiil6srol szol6 2012. 6vi XXXVI. torvin), 1. sz. mell6klete alapjan

Vagyon-, jdvedelem- ds gozdasdgi drdekeltsdgi nyilatkozot
orszdggt [il dsi kdpviself szdmdrcr

A nyi latkozatot ado szem6lye

1.

A nyilatkozatot ad6 'r'

esi kdpviselo

a)
L

vagy €lettars

b)

az orszirggytildsi k6pvisel6vel k<iztis hizta*ilsban
(a tov6bbiakban : hdzas-l6lett6rs)

c)

az ors zdggyrlesi kdpviselovel kdzds h6ztart6sban el6 gyermek
(a tovdbbiakban: gyermek)

z.

Az

3.

A hdzas-ldlettdrs

4.

A gyermek neve:

orszirggyrilesi k6pvisel6
neve
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*Csak a sajat szemil."-ere voltatkoz6 adatokat t6ltse ki!
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A) r6sz
VA GYONI NYII-,A TK O7,AT

I
Ingatlanok

*

1.

a)

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

t - ol,
.....orrrrfoo

rl
io-

b)

Az ingaflan teriiletragysaga: .:.9..9..*.....\---..\:l(..!-.1.{.'3.f' ...h.*).r....

c)

Mtiveldsi

d)

Az dptilet f6 rendeltet6s szerinti jellege (lak6h6z, tidtil6, gazdas6gi 6piilet stb.),

6ga (vagy a

mtivelds at6l kivett teriilet elnevezdse):

az 6ptilet alapteriilete:
.

e)

o..........

l.kvil-J. L......

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hrlz, tarsashi,z, szovetkezetihin, mtiemldk, mtihely,
iizlet, miiterem, rendel6, gardzs, bSnyatelek stb.):

.D
0 A nyilatkozl jogallirsa (tulajdonos, iilland6, illetve tar-t6s haszn5l6, haszondlvezo,
bdrl6 stb.):
J.or\ .t

ylc h?.f

g)

Kozos tulajdon eset6n a tttlajdoni h6nyad mdrtike: ... 1l

h)

A szerze,sjogcime, ideje (a jogviszony
...

*

lr: ii.!.

.

.el

f

;l si.il. .hr,l h&.
.

..

kezdete):

t. . 1::r.il.r

AT,ingatlan-nyilviintartasi adatokkal nregegyezoen kell kitolterti!

*
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)

u

a)

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

.3.c*

.ci.*

i.g.

I].J.

b)
c)

Muvelesi

d)

Az dptilet f6 rendeltet6s szerinti jellege (lak6h6z. iidiil6, gazdas6gi dprilet stb.),

Azingatlan tertiletnagysaga: .......... ...49:..1."'!...r*....].*.[eJ.(.
6ga

(vary

a mtiveles alol

kivett tenilet elnevez6se):

az dptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, tdrsashirz, szdvetkezetihia" mtieml6k, mtihely.
tizlet, mtiterem, rendel6, garhzs, brlnyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6 jog5lllsa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszndl6, haszondlvez6,
b6rl6 stb.):
......

.. .ttrJ.l.u,!:?.1

{..,

g)

Kozcis tulajdon eset6n a tulajdoni hanyad mendke

h)

A szerzesjogcfme, ideje (a jogviszony kezdete):

3.
a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagysirga:

c)

Mtiveldsi

d)

Az eptilet fo rendeltetes szerinti jellege (
az

e)

epld,l

mtiveles alol kivett teriilet elnevezese

6ga (vag-r" a

et alapteriilete

Az ingatlan jogi jellege (csaledi haz,
:ozlet. rntlterem, rendelo. gAr6zs.

f) A nyilatkoz6 j

, gazdasdgi iptilet

stb.),

:

szovetkezet i hin. tnuemldk. rntihely,

lek stb.):

tulajdonos. 6lland6. illelve tartos haszn6l6. haszondlve26,

berlci stb.):

g)

Kozds tulajdon eseten a tulajdoni hanyad rnefieke:

h)

A szerzdsjogcfrne, ideie (a jogviszonY kezdete):
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4.
a)

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

b)

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

c)

Mtivelesi itga (vagy

a mtivel6s

al6l kivett tertilet eln evezdse)

d) Az 6ptilet fti rendeltetds szerinti jellege (lak6hiz, tidtil6, gazdas6gi

stb.),

az 6ptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6dihin, tarsashiz, szovetkezeti

mrihely,

tizlet, mutereffi, rendel6, garazs, banyatelek stb.)

0 A nyilatkoz6

jogdll6sa (tulajdonos, 6llando, illetve

haszn

al6, haszondlvezS,

berl6 stb.): ..

g)

Kcizos tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad

h)

A szerzdsjogcfme, ideje (a jogviszony

5,

a)

A teleptil6s neve, ahol az ingatlan

b)

Az ingatlan tertletnagysaga:

c)

Muveldsi [ga (vagy

d)

Az dptilet fo rende

a

(Budapesten kertilet is) :

alol kivett tertilet elnevezdse):

szerinti jellege (lakoh 62, iidtilo . gazdas6gi dpiilet stb.).

az dptilet

e)

Az ingatlan j

j ellege (csal6di hiiz,

tizlet.

rendel6, gardzs, banyatelek stb.)

f) A nyil

tirsaslriiz, szdvetk ezeti hin. m[eml6k. rnfihely,
:

jog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvez6,

berlo stb.)

g)

Kdzos tulajdon eset6n a tulaidoni hanyad mdrtdke:

h)

A szerz€,sjogcfme. ideje (a jogviszony-

kezdete):

5

6.
a)

A teleptilds neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapestetr kerUlet is)

b)

Az ingatlan tertiletnagysdtga:

c)

Muveldsi

d)

Az 6ptilet fo rendeltetds szerinti jellege (lakohdz, tidUlo,
az epilet al aptertilete :

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6dihi,z' t6rsashaz,

6ga (vagy a mtiveles

.............................. ........
alol kivett teriilet elnevezdse)

eptilet stb.),

hdz, mrieml dk, mtihe [y.

uzlet, mtitereffi, rendelo. gar6zs., b6nyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6
birl6

jog6ll6sa (tulajdonos, alland6,

tart6s haszn 616, haszondlve26,

stb.)

g)

Koz6s tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad

h)

A szerz1,sjogcfme, ideje

(a

jogviszany

)
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a)

A teleptiles neve,

b)

Az ingatlan

c)

Muveldsi t ga (vagy

d)

Az dptilet fd

'ahol az

a

fbkszik (Budapesten kertilet is)

alol kivett tertlet elnevezise):

szerinti jellege (lakohtm, tidtil o, gazdas6gi dptilet stb.),

az eptilet

e)

Az
tizlet.

0A

bgrl6 stb.):

jogi jellege (csal6di hiiz, tiirsash6z, szrjvetkezetihin. rntiemldk. mtihely,
rendelo. garazs. banyatelek stb.)

jogdll6sa (tulajdonos. 6lland6. illewe tart6s hasznril6. haszondlvezti,

......o................................

s)

Kcizos tulaidon esetdn a tulajdoni hanyad

h)

A szerz€sjogcfrile, ideje (a jogviszony

.......

rndrtike:

kezdete):

..

6

[[.
Nugy ert6kti ing6sdgok

l. G6pj{rmiivek:

a)

tfpus

szemdlygipkocsi:
a szetzes ideje, iogcinte:

.

tipus

a szerzd,s ideje. jogcfnte

tfpus
a szerz€s ideje, jogc(me:

b)

tehergdpjdnnu, autobusz:

tfpus

a szerzes ideje, iogcime:

tfpus
a szerzes ideje,

jo
tipus

a szerz€s idej

tfpus

c)
a

ideje, jogcfme:

tfpus
szerz€s idej e. j ogcime

tfpus
a szerzes ideje, jogcirne

7

2.

Ytzi Yagy l6gi jf nnii:

b)

jellege:

tipusa:

...

...... r. .....,. ......

a szerzds ideje, jogcfme:

3.
a)

V6dett mtialkotfs, v6dett gytijtem6ny:
egyedi alkotisok:
megnevezds

db

megnevezds

db

megnevezds

db

a szerzes ideje, jogcfme

a szerzes ideje, jogcime

a szerzds ideje, jogc(me:

b)

$,uJtemeuy:

nlegnevezis
a szerz€,s ideje,

..

db

jo

megnevezis

db

megnevezds

db

a szerzes ideje,

a

ideje, jogcfrne:

-84.

Egy6b. darabonk6nt vagy kdszletenk6nt (gytijtem6n1,'enk6nt) a mindenkori k6pviseltii
alapdif hathavi 6sszegdt meghalad6 6rt6kii ing6s6g:

a)

megnevezds: .........

a szerzes ideje, jogcfme:

b)

megnevezds: ........

a szerzes idej

c)

e,

jogcime:

megnevezds:

a szerz6,s ideje, jogcfme:

d)

megnevezds: .........

a szerzds ideje, jogcime:

e)

megnevezds: ........

a szerzds ideje, jogcime:

5.

Ertdkpapirban elhely ezett
res4egy, kinc statj e gy,

megnerrezds:

.

ndr,6ft6k, biztositasi osszeg

megnevezds: ........
ndvdrtdk, biztosft6si

rnegnevezds:
osszeg:

n6vdrtdk,

megnevezds:
ndvdrtdk.,

osszeg:

biztositasi osszeg

vagy egyeb befektet6s (reszv 6ny, kow6ny,
drtdku biztosft6s stb.):

9

6.

Takar6kbetdtben elhel yezettrnegtakarftis:

...........l'?9.:S:'.9.9.!1,..f-

Ft

Ft

7.

A mindenkori k6pvisel6i alapdij hathavi 6sszeg6t meghalad6 k€,szp€nz:
Ft

8.

p

a)

a mindenkori kdpvisel6i alapdii hathavi <isszeg6t
€nzintdzeti sz6ml aktivetel6s vagy m6s, szerz6d6s a apj rin fenn6l 16

Az osszessdg6ben

I

penzintdzeti sz6mlakoveteles

:

forintban:
deviz itban (fori nt6rteken)

b)

:

mds szerzadds alapj6n fenn6ll6 pinzkovetel6s
.... o...

9.

M6s, jelent6sebb drtekti
kdpviseliii alapdij hathavi

megnevezds:
megnevezds:
n'legnevezds:
megnevezes:
megnevezds:
megnevezds:

megnevezis:
megnevezds:

ha azok egytittes

drtdke

a

Ft

mindenkori

l0
I

II.

Ta rtoz'Asok
Ebben a rovatban k6rjiik feltiintetni a ktizta rtazhs cfm6n,
valamint a p6nzin tilzettel vagy mag{nszelll6l"velikel szemben
esetlegesen f ennillo tart ozisait

l.

Koztartozas (ado, vdm, illet6k, tb-jdruldk stb.):
Ft.

2.

3.

Pdnzintdzettel szembeni tartozits (hitel, kolcson stb.):

c ;l 65 .c, ec'. ^

!,Jl<-l
I-t

Mag6,nszem6lyekkel szembeni tartozis:
..Fr

Iv
Egy6b ktizlenddk

- ll
B)

-

r6sz*

JOVEDE,LEMN YILATKOZAT
(azorszAggyil6si k6pvisel6 javadalmaz6sii.n kiviili ad6kdteles jdvedehnek)

l.

F

)tt

oglalkoz6sa:

hrr;

ff .r.*[. ,A'.=

Munkahelyet ....
S

drt-r

t(J

:.7

rgen

ztinete I teti -e fo g[ alkoziis 6t :

---r

nem

Fogl alkozasdbol szt.n-rnazb havi adokoteles (brutt6) jovedelme:

2. Az l.

pontban

irt foglalkozisin kiviili,

*.Y...l!..r.t*:.ti

valamennyi olyan tev6kenys6ge, amelybtil

adok6tel es j ovedel me szdrmazik:

a) A tevdkenysig megnevezdse: .......

b) A kifizetS szemdlye
(kivev e ajogszab6lyon alapulo titoktartdsi kotelezettsdg

c) A jovedelem rendszeressege (havi,

d) A jovedelem

' Csak ar. orsr.aggytilesi

eso tevekenysdgek):

rendszeressegti, eseti vagy id6szakos):

Ft

kepvisel6 tolti ki!

Ft

l2

a) A tevekenl,'seg nlegllevezise:

b) A kifr z.eto
(kir,6ve

.

szentely*e

a jogszab6lyon alapukl titclktartasi kotelezetts6 g al6 esti

idoszakos):

c) A jovedelem rendszeressdge (havi, egyib rendszeressegu,

d) A jovedelem (brutto) osszege

gek)

F't

a) A tevdkenysdg megnevezdse: ....

b) A kifizeto szemelye
(kiveve a jogszab6lyon

titoktarl6si kotelezettsd g al6 es6 tevekenysdgek):

c) A iovedelem

(havi, eg;veb rendszeressegti, eseti vagy idoszakos):

d)Aj

(brutto) osszege

Ft
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C) r6sz
G AZDASAGI ERDEKELTSEGI NYILATK OZAT
Gazdasf gi trirsas6gban fennill6 tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:

r.

l. Gazdasigi

t6rsasag neve: ...

2. Sz€khelye
3. Gazdashgi tiirsas6g fonn6ja:..

4. Az erdekeltseg formija (tulajdonos,

5. A tulajdoni irdekeltsig keletkezdsekori

6. A tulajdoni irdekeltsdg jelenlegi
7

. Nyeresdgb6l

8. A

val6 rdszesedesel

..

stb.):

reszv6nyes. bt.

ar6nya:

%

aranya

%

..

%

gazdas6gi tirsas6gban viselt

rI.

l. Gazdasagi t6rsasag neve: ..
2. Szdkhelye:

3. Gazdashgi

form6j a (tulajdonos, r6,szveny-es, bt. esetdn beltag/ktiltag stb.)

4. Az

5. A tul

6.A

formaj a:,.

i drdekeltsdg keletkezisekori ardnya:
ajdorri drdekeltseg jelenlegi ar{nya

gbol va[6 riszesedese: ....

7

A

gazdasagi tdrsasagban viselt tisztsige:

%

%

%

:

l4

III.
I . Gaz.dasagi t6rsasag neve: ........

2. Szekhelye:

...

3. Gazdasitgi t6rsas6g fonndja: ....

4.

Az,drdekeltsdg formaja (tulajdonos, reszvdnyes" bt. eseten

stb.):

5. A tulajdoni

drdekeltsdg keletkezesekori aranya: ....

%

6. A tulajdoni

drdekeltsdg jelenlegi ar6"nya:

%

7

. Nyeresegb6l

val6 rdszeseddse:. ..............

A gazdasagi

t6rsas6gban viselt tisztsege:

8.

o/
/o

l. Gazdas6gi tarsasag neve: ...
2. Szdkhelye
3. Gazdasitgi t6rsas6g

4. Azdrdekeltseg

5. A tulajdoni

6.A
7.N
8.A

a (tulajdonos, rd,szvenyes, bt. eseten beltag/ktiltag stb.):

keletkezdsekori ardny

%

a'. ..

%

erdekeltsdg j elenlegi artnya:

val6 rdszesedise:
t6rsasdgban viselt tisztsige

......

o

o.. ..

o/o

l5

v
l.

Gazdasfgi tarsasag neve: ...

2. Szdkhelye:

3. Gazdasitgi tdrsas6g fonnaj

a: ....

4. Az 6rdekeltseg formfja (tulajdonos,

rdszvdnyes, bt. esetdn

5. A tulajdoni irdekeltsdg keletkez6sekori
6. A tulajdoni irdekeltsdg jelenlegi
7. Nyeresegbol
8.

A gazdasrlgi

aritnyan ....

ar6.nya

stb.)

%

%

%

va16 rdszeseddset ........

t6rsas6gban viselt

VI
1. Gazdasdgi tarsas6g never ......

2. Szekhelye:
3. Gazdasirgi t6rsasdg

a:

4. Az drdekeltseg

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

5. A tula

keletkezdsekori ar6nya :

6.A
7

8.

irdekeltsdg j elenlegi ardnya:

val6 rdszesedise:
gazdas6gi tdrsasagban viselt tisztsege

o/

o/

%
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D) r6sz*

KIMTITATAS
az orsz{ggyfiltisi k6pvisel6nek azOrszitggyiil6stdl, saj:it

pdrtjit6l vag"'-

k6pvisel6csoportjit6l, illetve a ttin6nyhoz6i nrunliit tinrogatr5 alapitvdnyt6l
kapott, a k6pvisel6 munkijinak ellitrlsrlhoz sziiks6ges vag.v azzal szoros
tisszefiigg6sben l6vd juttatisokr6l 6s ingy-enes hasznilatba adott dolgol<rril
(a tovibbiakban: juttatris)

A juttatds megneYezdse

A juttat6s ideje

2s17
Lc lh
Lc

'-

lX

D-t[
I

t-.-Hh^,1

e-10-V

l?h

-

lnyl-g

t |l^lLa

.,ttz

lf,p"J\e-l

L*-lcf

Csak az orszaggyiilesi kepviselo tOlti ki!

LL.,(

fco

l,l -f tc"

orr

5. t*-' \r4'

A juttatds erteke

t^^-$'l-

l-.' JL<t lu-A

t7
E) r6sz.

KIMTITATAS
az orszitggyiil6si k6pvisel6nek k6pvisel6i megbizat{s{val tisszeftigg6sben kapott
aiind6kair6l 6s az e nyilatkozat D) pontja ali ncm tartoz6 ingl''enes juttatisair6l
(a tov{bbiakban : ajr[nd6k)

Az aj6nd6k megnevezise

Azajandekozits ideje

Az aj6nd6k ertdke

/

/
/

-

Csak az arsr.aggyiilesi kdpviselo tolti ki!

r8

F) resz

KIMUTATAS
bdrrnil.vcn tev6l<enysdge, ingr5 vag1, ingatlan tulajdona, illetve ezekhez ffiz6d6 eg"v6b
joggsultsiga alapjin, tovfbbi e nyilatkozat C) pontjfban megieliilt gazdas{gi
t{rsas{g(ok)nal< juttatott 6llami, illetve eurripai uni6s tdrnogatisokrdl (a

I

tov{bbiakban: t{mogat{s)
A tirnogatds
jogosultja

A tiirnogatds

A t6mogat6s

A t6mogat6st

A tamogatAs

megszerzesdnek

megszerzesdnek

nyujto

celj a

iogcfme, m6dia

idopontia

A tdmogat6s
irt6ke
-?

-/

//
//
_/
//
-/
-/
-/
-/
./
-/
**>F

Kelt:

0^J,Aio-^d
" "t

.']*LP........

nap

ev

Jelen nyilatkozathozcsatoltam a velem ktiz<is hilztartdsban elohizas-l6lett6rsarn,

valamint a velem k6z6s hdztaft6sban

Itt.ln:.r.
nyilatkoz atifilnyilatk ozatait*

il6

gyermeke(i)rn,

X.:.::9:

....

.

a

*

Csak az orszirgg,v(ilisi ltepvisclo tolti kil

kepviselo al6fr6sa

