OrszAggY0l6s
Mentelmi bizotts6g

1054 BudaPest, Sz6cftenYi rl<p' 19'

Az Orszdggr-til6srdl sz6l6 2012.6vi XXXVI. tondny l. sz. mell6klete alapi6n

Vagyon-, jdvedelem- ds gazdasdgi drdekel*dgi nyilotkozot
o rs

zd g gt

iil ds i kdpvis el6 szdmdr s

A nyi latkozatot ado szemelye

I

.

A nyilatkozatot ad6 'r'

a)

arszag,gyu I esi kdpvi selo

b)

az orszirggytil6si kepvisel6vel kcizcis hiiztartilsban 6l<i hdzas- vagy 6lett6rs
(a tov6bbiakban: h6zas-l6lett6rs)

c)

az ors zitggytilesi kepviselovel kozos haztartdsban el6 gyermek
(a tov6bbiakban: gyermek)

2.

Az orsz6ggytildsi kepvisel6 neve:

3

Ah|zas-/6lett6rs

4.

A gyermek neve:

neve:

U

.

*Csak a sqiat szenril_v-cre vottatkoz6 adatokat toltse ki!

Ng ric_

E €TEP-

le-A c- ouj

2

A) r6sz

VAGYONI

I\IY II,A TK

OZAT

I
Ingatlanok''

1.

a)

A telepiilds neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):
G.v D .n.P.

.qtl

L€c-J/

. . ...1.1.,

b)

Azingatlan tertiletnagysdgal

c)

Mtiveldsi
..L.r...1.g

irga (vagy a

....-Q.-t1.9..1'!:...

mtivelds alol kivett teriilet elnevezese)

T......L*.+J.t. l.*..|.....V.?.y.n

8--. ........ ...

d) Az 6ptilet f5 rendeltet6s szerintijellege (lak6hriz, tid[l6, gazdasigi 6ptilet stb.),
az epilet

al

apteriil ete :

I

.!r.AlL--o.I.d.h..

e)

Az ingatlan jogi jellege (csaltidi h6z, tiirsashdz, szovetkezetihiz, mtieml6k, miihely,
tizlet, miiteretn, rendel6, garizs, b6nyatelek stb.)
...

9..!.a.s.al.q t..... *. 4.*=..

:

.

0 A nyilatkoz6 jogrllldsa

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

b6rl6 stb.):

TU LJ?OOr.l

o.S

g) Kriz<is tulajdon esetdn a nrlajdoni h6nyad mdrtdke: ..! Jh
h) A szerz6s jogcime, icleje (a jogviszony kezdete): .....'-*...ii.g.W.)S...(**p.9.).........

^ Az ingatlan-nyilvaintarlzi.si
^

adatol<kal rtregegy'ezoen kell kitOlteni!

a

J

2.
a)

A teleptiles neve, ahol az ingatlan ltkszik (Budapcsten kenilet is)

b)

Az ingatlan tertiletnagysaga:

c)

Muvelesi

d)

Az dptilet f6 rendeltet6s szerinti jellege (lak6h6z. iidtil6, gazdasrigi 6piilet stb.),

irga (vagy a mriveles

az 6prilet alaptertilete

e)

alol kivetl tertilet elnevezdse):

:

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z,

tdrsash 62, szdvetkezeti

hin. mtieml6k, mtihely.

tizlet. mtiterem, rendel6, garhzs, brinyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6 jog6lLisa

(tulajdonos, 6lland6, illewe tart6s haszniiil, haszon6lvez6,

bdrl6 stb.):

g)

Kozos tulajdon eseten a tulajdoni hanyad meft6ke

h)

A szerzdsjogcfme, ideje (a jogviszony

kezdete):

3.
a)

A telepril6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):

b)

Az ingatlan

c)

Mtivelesi

d)

Az 6ptilet f5 rendeltetes szerinti jellege (lak6hdz, tidiil6, gazdasdgi 6piilet stb.),

tertiletnagysdga:

irga (vagy a mrivelds

......---

al6l kivett tertilet elnevez€se):

az 6ptilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hiz, tdrsaslin, szovetkezeti h6z. mtieml6k. rn[ihely,
tizlet. mitterem, rendel6. garizs. biinyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6 jogdllisa (tulaidonos. dlland6. illewe
birl6

stb.):

g)

Kdzcis tulajdon eseten a tulajdoni hirnyacl ltret'teke:

h)

A sze rzd,sj og.f me, idej e (a .iogviszonv

kezdete):

tart6s hasznil6, haszon6lvezS,

4

4.

a)

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

b)

Azingatlan tertiletnagysdga:

c)

Mtivel6si riga (vagy a mtivel6s al6l kivett tertilet elnevez6se):

d)

Az 6ptilet fo rendeltetds szerinti jellege (lak6hiiz, tidUl6, gazdasilgi dptilet stb.),
az 6ptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogijellege (csal6di hiz, tdrsashi,z, szovetkezetihin. mtiemldk, mtihely,
tizlet, mriterem, rendel6, garins, banyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6, illewe tart6s haszndl6, haszon6lvez6,
bdrl6

stb.):

....

g)

Kdzos tulajdon eseten a tulajdoni hanyad mdrteke: ................

h)

A szerzd,sjogcime, id.je

(a jogviszony kezdete):

5

a)

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

b)

Az ingatlan terUletnagysil-ea:

c)

Mtivel6si riga (vagy

d)

Az 6ptilet fd rendeltetes szerinti jellege (lak6hriz, iidtil6, gazdasigi 6ptilet stb.).

a

miivel6s al6l kivett teriilet elnevezdse):

az dptilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, tdrsashiiz, szcivetkezetihin, miiemldk. rntihely,
tizlet, mriterem, rendelS, garirzs, brinyatelek stb.):

f) A nyilatkozo jogiillitsa (tulajdonos, illlandir, illewe tart6s haszndk5. haszondlvezo,
berlo stb. ):

g)

K6zos tulajdon esetdn a tulaidoni hanyad mdrteke

h)

A szerzis.iogcfrne. ideje (a jogviszony kezdete):

5

6.
a)

A teleptiles neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapestelt kertilet is)

b)

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

c)

Mrivelesi

d)

Az dptilet fo rendeltet6s szerinti jellege (lak6haz, iidtilS, gazdas6gi dptilet stb.),
az 6piilet alapteriilete:

e)

Azingatlanjogi jellege (csalidi h6z, tSrsash6z, sz<ivetkezetihdz, mtiemldk, miihely,

irga (vagy a mtivelds

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

o

alol kivett tertilet elnevezese):

trzlet, miiterem, rendel 6. gar ins, brinyate I ek stb.

):

f) A nyilatkoz6 jogillfusa (tulajdonos, iilland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvez6,
bdrl6 stb.):

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

g)

K6z6s tulajdon eset6n a tulajdoni hrinyad m6rt6ke:

h)

A

szerzds jogcime, ideje (a jogviszony kezdete):

7.

a)

A teleptil6s neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten keriilet is)

b)

Az ingatlan tertiletnagysriga:

c)

Mtiveldsi

d)

Az 6ptilet f6 rendeltetds szerinti jellege (lak6hdz, iidtil6, gazdasrigi 6ptilet stb.),
az epilet al apterti I ete :

e)

Az ingatlan jogi jellege (csakldi hdz, t6rsash6z, sz<ivetkezetihdz, rntiemldk. rntihely,

irga (vagy a mtivelds

alol kivett tertilet elnevezdse):

tizlet. mt'tterem, rendel6. gardzs. b:inyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6
bdrl6

g)

stb.):

jogiilirsa (tulaidonos. iilland6. illetve tart6s haszniil6.
.... ......... r..........
....

Kozos tulaidon esetdn a tulaidoni hdnyad rnerteke: .....

h) A szerzesjogcirile

, ideje (a jogviszony kezdete)

haszon6lvez6,

6

II.
Nrgy 6rt6kri ing6sfgok

l. G6pj{rntiivek:
... tfpus

tfpus

a szerzes idej e. j ogcf nre: ..

.... tipus
a szerz€,s idej e, j ogcf me:

b)

tehergdpj dnnu, autobusz: .,......

..

tfpus

a szerzes ideje, iogcime:

tf

pus

a szerzes ideje. jogcfme

tfpus
a szerz-.6s ideje, jogcfme:

c)

motorkerdkpir:

tf

pus

a szerzds ideje, iogcfme

tfpus
a szerzes ideje. jogcftne

tfpus
a szerz.es idejc,

jogcirnc
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2.

Ytzi vilg)'ligi jzinnii:

tipusa:

.

a szerzes ideje, jogcfme:

tfpusa:

.

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

.

..

o

a szerzes ideje, jogcfme:

3.
a)

V6dett miialkot{s, v6dett gytijtem6ny:
egyedi alkotdsok:

. megnevezes

db

a szerzes ideje, iogcime:

megnevezds

..

db

a szerzes ideje, jogcfme:
megnevezds

db

megnevez6s

db

megnerrezds

db

megnevezds

db

a szerz€s ideje, jogcfme:

b)

g)rujtemen-v:

a szerzds ideje, jogcinre

a szerzes ideje, iogcfme

a szerzes ideje. jogcfrne:

-84.

Egydb. darabonkdnt va-qy kdszletenkent (gyiijtem6nyenkdnt) a ntindenkori kdpviseltii
alapdii hathavi osszegdt meghalad6 drtdkti ing6s6g:

a)

megnevezis

a szerzes ideje, jogcfnte:

b)

megnevezds: ........

a szerz€s ideje, jogcime:

c)

megnevezds:

a szerzds ideje. jogcime:

d)

rnegnevezds:

a szerzes ideje, jogcime:

e)

megnevezds:

a szerzes ideje, jogcime

5.

Ertdkpapirban elhelyezett megtakaritris vagy egy6b befektetds (reszvdny, k6wdny,
r6szjegy, kincstarjegy, vagyonjegy, nagy 6rtdkii biztosit6s stb.):

megnevezds:

ndveftdk, biztosftasi osszeg:

megnevezds:

nevdrtek, biztosit6si osszeg:

megnevezds

nevdrtdk, biztositAsi cisszeg:

megngvgzds:

.

...

.

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

ndvertdk, biztosftasi Osszeg:

lnegngvezgs: .......................
nevdrtek. biztositdsi osszeg:

9

6.

l'akarekbetetben elhelyezett tnegtakarftds:

Ft

..

Ft

7.

A rnindenkori k6pviseltii alapdij hathavi

cisszeget meghalad6 keszp('nz:

Ft

8.

Az dsszessdg6ben

a)

pdnzintezeti sz6mlakdveteles

a mindenkori kdpviselSi alapdij hathavi tisszegdt meghalad6
p€nzintezeti szdmlakrivetel6s vagy m6s, szerztidds alapjan fenn6ll6 p6nzkcivetelds:

forintban:

t{

1.r...f, .q.9........................

deviz ihan(forintdrteken)

b)

:

...?.

:..7...!.[..

2YL

m6s szerzodis alapjan fenn6ll6 pdnzkovetel6s osszege:

\-O . OOO. C,O(}

9.

Mds, jelent6sebb 6rtekri vagyont6rgyak,

Ft

ha azok

kdpvisel6i alapdij hathavi osszegdt meghaladja:
megnevezds:
megnevezds:
megnevezds:
megnevezds:
megnevezds:
megnevezds:
megnevezds:
megnevezes:

egyiittes 6rtdke

a

mindenkori

l0
I II.

Ta rtozasok
E,blren A rovatban

k6rjiik felttintetni akozt'dt'toz{s cirnen,

valamint a pr6nzin t0zettel vagy m ag{nszenr6ly'elikel szemben
esetlegesen fennillo tartozfsait

1.

Koz.tartozds (ado, vdnt, illet6k. tb-jdrulek stb.):

Ft

2.

Penzintezettel szembeni tartozirs thitel, kolcs6n stb.):
. ....llt

3.

Magdnszemelyekkel szeml'reni tarto zas:
.Ft

IV.
Egyeb ktizlenddk

- ll
B)

-

r6sz*

J6vEDELEMNYILATKOZAT
(az orszitggyil6si kdpvisel6 javadalmazdsin kfvuli adok<iteles jdvedelmek)

I.

F

oglalkozdsa:

Munkahelye:
S

ztinetelteti-e foglalkoz6sat

igen

:

nem
F o gl al

kozas6bo

I

szin-rnaz6

h

avi adokote I es ( brutti,) j ove del me :

2. Az 1. pontban irt foglalkozilsin kfvtili,

F't

valameruryi olyan tevdkenysdge, amelyb6l

ad6ktitel es j 6vede I me szhrmazik:

a) A tevekenysdg megnevezdse

b) A kifizet6 szem6lye
(kivdve a j ogszabilyon alapul6 titoktartiisi kotelezetts eg al6 es6 tev6kenysdgek)

c) A jovedelem rendszeress6ge (havi,

d) A jdvedelem (brutto) osszege

"

Csak az (\rsl.aggyiilesi kepviselo tOlti ki!

eg_v.-db

:

rendszeress6gri, eseti vagy id6szakos)

Ft

L2

a) A tevekenyseg nlegrlevezise:

.

b) A kifizeto szenrelye
(kiv6ve a jogszab6lyon alapul5 titoktart6si kdtelezettsegal6 es6 ter,6kenys6gek)

c) A jdvedelem rendszeressdge (havi, eg.v-6b rendszeressigii, eseti vagy idoszakos)

d) A jOvedelem (brutto) osszege:

........ Ft

a) A tevdkenysdg megnevez6se:

b) A kifizet6 szemdlye
(kir,6ve a jogszab6lyon alapul6 titoktart6si kritelezetts6g aki es5 tevdkenysdgek):

c) Aiovedelem rendszeress6ge (havi. eg,veb rendszeressdgti, eseti vagy idoszakos):

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

Ft
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C) r6sz
G AZDASA G I E,RD EKtrLTSEGT NYILATK OZAT

Gazdasigi t{rsa.sdgban fenn{ll6 tiszts6ge vary 6rdekelts6ge:

r.
1. Ga zdasitgi tarsas6g neve' ..P.I.i...- ..*,1...:..II

z. Sz6khelye,

...1

].19.....9.Y.9.t.f.Elf

ur

-l€6 y H Ar

.,.

2-3

3. Gazdasiigi tarsasdg fonn6ja: ...p.fJ.:....

4. Az 6rdekelts6g fornrija (tulajdonos,
.

.T.V*+:t P.gN9,5.

5. A tulajdoni

. o. . . . . . . .

rdszv6nyes, bt. eset6n beltag/ktiltag stb.):

.

6rdekelts6g keletkez6sekori arAnya:.....1..?:....... ........... %

r+

6. A tulajdoni irdekeltsdg jelenlegi arfnya:
7

. Nyeresdgbol

8. A

val6 rdszesedeset

..

%
o/
/o

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

gazdas6gi tdrsasdgban viselt tisztsdge:

II.
1. Gazdasagi

t6rsas6g neve:

...

3.1'..Y.N.ty.Rtl......Yp.p.lt

...)*.L.:

2. Szdkhelye' ..9.3.99....Ecs*..,..9.q.g.:T.0.h.9.Yt.+s..9..e.s;......f.sL...1.[,..f...83+....

3. Gazdasagi t6rsasag fbrmaja:,....5f.I:
4. Az drdekeltstig fcrrmiija (tulajdonos,
..

.T.u (-+.?.Q.9.N

95

o

...

rdszvdnves, bt. esetdn beltag/kiiltag stb.):

.

5. A tulajcloni erclekeltsdg kel etkez.esekori

6. A tulajdoni crdekeltseg.ielenlegi
7. Nyeresdgbol valo

tl. A gaz-dasagi

ar6n ya:..........1..9

3o

ardnya

rdsze.sedese: ....

tarsasdgban viselt tisztsige:

Jo

%

%

%

l4

III.
l.

It

LF-T,

Gazdasigi tdrsasag neve: ...h.g....ft ...n 9.2.gN

!.

.ry.

.? y.

g.tlf-

l--- )
.

2. Szekhelye: ..1.1.g9....S.?p,-d.qft-r.-.tpLY..,...KlSl'-1.\*19S ..sA'uDoe-. ..!!.....L..fl.,..2..SIl..{:f

3. Ga zdasitgi t6rsasdg fonndi

a: ...

L!.Ir-

t....

4. Az 6rdekeltsdg fbrnriija (tulajdonos,

.

.........

r6szv6nyes, bt. esetin beltag/ktiltag stb.)

Tu\_+]ooNO.s

ar6nya:.. .h,f..

5. A tulajdoni

erdekeltsdg keletkezdsekori

6. A tulajdoni

drdekeltseg jelenlegi arutya:

'l

.

%

LIr

o/
/o

qr

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

8. A gazdasdgi t6r'sas6gban viselt tisztsdge:

rv.
1.. Gazdas6gi tarsasa.-{

neve: ......

2. Szekhelye:

3. Gazdasitgi t6rsas6g fonn6ja:.

4. Az drdekeltsdg fbrm6ja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. esetdn beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni erdekeltsdg keletkezesekori
6. A tulajdoni
7

A

%

..

o/

drdekeltsdg jelenlegi arinya

. Nyeresegbol

8.

ardnya:

/t)

valo rdszesedese: ........

gazdas6,-{i td.rsasdgban

viselt tisztsige:

..
..

oh

l5

v
l.

Gazclasdgi tarsasag neve:

2. Szekhelye:

3. Gazdasitgi tarsas6g fonnaj a:....

4. Az drdekeltsdg fcrrmiija (tulajdonos,

rdszv6nyes. bt. esetdn beltag/lailtag stb.):

5. A tulajdoni irdekeltsig keletkezesekori

o/
/o

ardnya: ....

6. A tulajdoni irdekeltsig jelenlegi ar6nya: .......

%

o/
/t)

7. Nyeresdgbol valo rdszesedese:
8.

A

gazdasagi t6.rsas6gban viselt

tisztsdge:

......

vr.
l. Gazdas6gi tarsasag neve: ...
2. Szekhelye:

3. G azclas6gi ttirsasirg formaja:

4. Az €rdekeltsdg formilja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. esetdn beltag/kiiltag

5. A tulajdoni irdekeltseg

kelctkezesekori ardnya

6. A tulaidoni erdekeltseg jelenlegi
7. Nyeresegbol val6
8.

A

aranya:

reszesedise

gazdasdgi t6rsas6gban viselt tisztsdge:

o/
/o

%

........,rh

stb.):

l6

D) r6sz*

KIMUTATAS
saj{t plrtj{t6l vag,v
k6pvisel6csoportj rit6l, illctv e a ttirr6nyhozrli munliit tf m o gat6 alapftv:i nyt6l
kapott, a k6pvisel6 munk{j{nak ellit{sihoz sziiks6ges vary azzal szoros
tisszcfiigg6sbcn l6v6 juttat{sokr6l 6s ingyencs hasznrllatba adott dolgokr6l
(a tovibbiakban: juttat:is)
az orsz:igg,vtil6si k6pvisel6nel< az Orszitgg.viil6st6l,

A juttat6s ideie

JorS
o^11

o5^. 08

, o,r, og

A i uttatirs meg

P oT'€Goo {- :Df tl- t-ATln-lDf
Sl.rIO +FGep .. aAtL-rF

n s O tL-flft-f Fo$J IPt+o\f,e {

(t
(

' Csak

az. orszaggytilesi

x kJ'Lrrart

UgLTne-J rLA\n

2-of3?

\

lot 2-t ogo

)

tpDDA HASzur.alf*f

kepvisel6 tolti ki!

-L\

5-

. loo

\- $qr

a ?o , g tr-L,

Gq GB

\ t H V._ *'LT\A A
(Ler-rae; fr-rrp1 :lol

Qolg. obl&er )

A juttaths drteke

neY ezese

0

o
G>'r

I

I

vi

+fuF

- +tVF
tt-uF
nU s2.

ri

rtt- maylto-

*arc-t& e\rllL

t1

E) r6sz*

KII\TUTATAS
az orsziggyiil6si k6pvisel6nek k6pviseliii megbizatrisiival tisszefiigg6sben kapott
aiind6kair6l 6s az e nyilatkozat D) pontja al{ nem tartoz6 ingyenes juttatisair6l
(a tovrtbbiakban: ajind6k)

Azajandekozits ideje

' C.sak az. arsr.aggytilesi

Az aianddk megnevezdse

kepviselo tOlti ki!

Az aiandek ertdke

18
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F) rcsz

KIMUTATAS
tev6l<enys6ge, ingri vag_y ingatlan tulajdona, illetve ezekhezfiiz6d(i ery6b
jogosults6ga alapj6n, tov:ibbri c nyilathozat C) pontj{ban megieltilt gazdas:igi
tirsas:lg(ok)nak juttatott rillami, illetve eur6pai uni6s timogatdsokr6l (a
tovf bbialiban : t{mogat{s)

birrrrilyen

A tdmogat6s
jogosulda

A tdnrogat6s

A t6mogat6st
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