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Mentelmi bizotts6g
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Az Orszii[svtildsrol sz6l6 2012. evi XXXVI. ldrvinv l. nrcll6k lete alapiiin

Vagyon-, jdvedelent- ds gazdosrigi drdekeltsdgi nyiltrtkozat

orszdgg! [ildsi kipvisel 6

sTrl

tndra

A nyilatkozatot ad6 szem6lye

l.

A nyilatkozatot ad6 +:

a)

orsziggyiil6si kdp visel6

d* {4r4-c&-fr*u

b)

az orsziiggyril6si kdpviseltivel ktjzds hiiztartAsban 6l<i hrlzas- vagy 6lettiirs
(a tovdbbiakban : h6zasJdlettrirs)

c)

az orsziggyiil6si kdpvisekivel koztis h:iztartisban 6lci gyermek
(a tovribbiakban: gyermek)

2.

Az orsziggyiilisi kdpvisel6 neve:

3

A h;izas-l6lettiirs neve:

4

A gyermek neve

*Csak a sajdt szemdlydre vonatkoz6 adatokat tiiltsc ki!

t: 4€^/.- i,L
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A) r6sz

VAGYONI NYILATKOZAT
t.

lngatlanok.

I

a)

A telep0lds neve,

b)
c)

Az ingatlan terulehagysaga: ....

d)

Az 6ptilet fri rendeltetds szerintijellege (lak6hriz. iidUl<i, gazdasdgi ipiilet srb.),
az 6pi.ilet al
letc:
(

e)

Az ingatlan jogijcllcge (csakidi hri, tiirsashiiz, sztjvetkezeti hiiz, mriemldk, miihely,

ol az ingatlan

k

kcriilct is):

da

(

L

Miiveldsi riga (vagy a miivel6s al6l kive(t teriilet elnevezise):

.?'

3 49o o*z

tizlet, mriterem, rendel<i, gar6zs, biiny atelek stb. ):

f) A nyilatkoz6 jogrilkisa

(tulajdonos, rilland6, illetve tar16s haszniil6, haszondlvezii,

birl5 stb.):

6/pn--ot
g)

Koziis tulajdon eserdn a tulajdoni hiinyad ndn6ke: ...

h)

A szerzdsjogcime, ideje (ajogv iszonv kezdel c )
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Az ingatlan-nyilvdntar6si adatokkal megegyez6en kcll kit6lteni!
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a)

Ate leptilds neve. ahol az ingatlan

feksz ik (Budapesten keriilet is)
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b)

Az ingatlan tertiletnagysiiga:

c)

Miivel6si riga (vagy a miivelds al6l kivett tertilet elnevezdse)

d)

Az dpiilet fti rendeltetds szcrintijellege (lak6hdz, iidiilo, gazdasrigi 6p[let stb.),
az dpiilet alaptertilete:

it
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e)
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Az ingatlan jogi jellege (csaliidi hriz. tdrsashdz, sz0verkezeri h6z. mrieml6k. miihcly.
iizlet, miiterem, rcndeki

, bdnyate

f) A nyilatkoz6 jogrilliisa (tulajdonos.

k stb.)

:illand6, illewe tart6s haszn6l6, haszondlvezo,

bdrl6 stb.):

fl?4=
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g)

Kciz0s tulajdon esetdn a tulajdoni hiinyad mdrr6ke

h)

A szerzis jogcime. ideje (ajogviszony kezdete):

4/z
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a)

A telepUlds neve,

b)

Az ingatlan teriiletnagysega:

c)

Mi.ivel6si riga (vagy a miivel6s al6l kivett tertilet elnevez6se)

d)

Az dptilet f6 rendeltetds szerintijcllege (lak6hriz. iidiil<i, gazdasrigi dptiler srb.).
az dpiilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal

ah.ol az ingatlan f'ekszik (Budapesten

kertilet is):
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i hiiz, tiirsashriz, sz6vetkezeti hiiz, miiernlik, miihely,

iizlet, miiterem, rendeki. garfzs, biinyalclek stb.):

4,fA."1P,:
f)

A

,t/l

nyilatkoz6 jogrilkisa (tulajdonos. illlaqfl6, illewe tarros haszniil6, haszon6lvezri,

birlristb.):

...If-v-.{.*1:.ClH11-*1.

s)

K6zdstulajdoneset6natulajdonihinyadm6rtdke:............"..,.../"/-,-..

h)

A szerzds jogcime, ideje

(a

jogviszon,

n..0.,.1, 01{""(
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a)

A teleptilds neve, ahol az ingallan l'ek:zik lBudapesten keriilet is):
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b)

Az ingatlan teriiletnagysdga:

c)

Miivel6si riga (vagy a miiveles al6l kivett tertilet elncvczise)

d)

Az dpiilet fri rendeltetds szerintijellege (lak6hdz, iidtilci, gazdasrigi 6piilet stb.),

*u'i']':"!W{*tc*t&fl
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e)
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Az ingatlan jogijellege (csaliidi h6z. t6rsashiiz, szovetkezeri h:iz. mriemldk, miihely.
tizlet, mritcrem, rend

nyatel ek stb.

1)

A

g)

KOz6s tulajdon esetin a tulajdoni hiinyad mdrteke: ...

h)

A szerzes jogcfme, ideje (ajogviszony kezdete):

nyilatkoz6 jogdlldsa +ulajdo_nos. allapd6. illctve tarr6s haszndl6, haszonelvezri.
berlri stb. ): ................ 1.. {4.<.c1: 4.aZ -eP.. . ... . .. .. ....... .
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5.

a)

A telepiil€s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keriilet is)

b)

Az ingatlan ter[letnagysiiga:

c)

M[ivel6si iga (vagy a mrivelds al6l kivett tertilet elnevez6se)

d)

Az 6pUlet Iii rendeltet6s szerintijellege (lak6hiz, Udiil6, gazdasrigi dptiler srb.),
az €ptilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csaLidi hrfu, t6rsashiiz, szdvetkezeti hriz, mriemldk, mtihely,
iizlet, miiterem, rendel6, gar6zs, bilnyatelek stb.):

f) A nyilalkoz6 jogrill6sa (tulajdonos,
bdrlo stb.):

5lland6, illetve tart6s haszniil6, haszondlvezrl,

.

g)

Kdzds lulajdon esetdn a tulajdoni hrinyad

h)

A szerz6sjogcime, ideje (ajogviszony kezdete)

mirtike:

.......

)
6

a)

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

b)

Az ingatlan teriiletnagysiiga:

c)

Mrivelisi iiga (vagy a mrivel6s al6l kivett teriilet elnevezdse)

d)

Az dptilet fri rendeltetds szerintijellege (lak6hria, iidiilo, gazdasrigi 6piilel stb.),
az iptilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogijellege (csalidi h6z, t6rsashiiz, szOvetkezeti hriz, miiemldk. mtihely,
iizlet, miiterem, rendeki, gariizs, biinyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jogrill6sa (tulajdonos,
b6rlo stb.):

rilland6, illewe tart6s haszndki, haszondlvez<i,

......

g)

K6ziis tulajdon esetdn a tulajdoni hrinyad mindke: .......

h)

A szerzdsjogcime, ideje (ajogviszony kezdete):

7.

a)

A telepiil6s neve. ahol az ingatlan fekszik (Bud

b)

Az ingatlan tertlletnagysiiga:

c)

M(vel€si riga (vagy a mtivel6s al6l kivett teriilet elnevezdse):

d)

Az dptilet fd rendeltet6s szerinti jellege (lak6h6z, iidiil<i, gazdasrigi 6pi.ilet stb.),
az ipiilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csaliidi hiiz, t6rsashiiz, szdvetkezeti hriz, mrieml6k, mfihely,

ertilet is):

Uzlet, mijterem, rendel5, gar:izs, binyatelek stb.):

l) A nyilatkoz6 jogrilkisa
birki

(tulajdonos, 6lland6, illetve tar16s haszn;i16, haszon6lvez6,

stb.):

g)

Kbztis tula.jdon cselen a tulajdoni hrinyad m6rtdke

h)

A szerzis jogcime. ideje (ajogviszony kezdete):

6

II
Nagl' 6rt6kii ing6sfgok

l. G6pj:irm,[ivek:

a)

szemdlyg6pkocsi: .....................

tipus

a szerzds ideje. jogcime:.

....... tipus
a szerzds ideje,

jogcime:.

tipus
a szerzds ideje. jogcime:....

.\-----""'-

b)

teherg6pirirmri, aut6busz:

tipus

a szerzds ideje. jogcimc:....

tipus
a szerzds ideje. jogcime:....

tipus
a szerzds ide.le. logcime:....

c)

motorker6kpiir:

tipus

a szerzds ideje, jogcfme

tipus
a szerz6s ideje, jogcfme:...

tipus
a szerzds ideje,

jogcime:..
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2.

Y

a)

jellege:

izi vagl'l6gi j:irnrii:

tipusa:
a szerzls ideje, jogcime

b)

-

.jellege:

tipusa:
a szerzds ideje. jogcime:

3.
a)

\/6dett miialkotis, v6dett g1'ffjtem6ny:
egyedi alkotiisok:
............ megnevezis

db

nregncvezes

db

megnevezds

db

megnevezds

db

megnevez6s

dt)

megnevezds

db

a szerz6,s ideje, jogcime:

a szerzis ideje, jogcime

a szerzds ideje, jogcime:

b)

gyrijtem6ny:

a szerz€s ideje, jogcime

a szerz-6s ideje, jogcime:

a szerz6s ideje, jogcime:

-8-

4.

Egy6b, darabonk6nt vagy kdszletenkint (gyiijte m6nyenkdnt) az Orsziggyril6srtil sz6l6
2012. €vi XXXVI. tdrviny 104. g (l) bekezdise szerinti kdpviseloi tiszteletdfj hathavi
tisszegit meghalad6 drt6kii in96sdg:

a)

megnevezds:

a szerz€s ideje. jogcime:

b)

nregnevez6s: ............

\

a szcrzis ideje, jogcime:

c)

megnevezis

a szerzds ideje, jogcime

d)

megnevez6s:

a szerzds ideje, iogcfme:

c)

megnevez6s:

a szerzis ideje, jogcime:

5.

Ertdkpapirban elhelyezett megtakaritiis vagy egy6b befektetds (riszvdny, ktjtviny,
rdszjegy, kincst6rjegy, vagyonjegy, nagy irt6kii biztositas stb.):

megnevez6s

nivdrt6k, biaositiisi 0sszeg:
t---_

megnevezis:

nivdrt€k, biaositisi tisszeg:

megnevez6s: .........
ndvdrtdk, biztositiisi osszeg:

mcgnevez6s:

nevdrtdk, biAositrisi risszeg:

megnevezes: ...........-.
ndvdrtdk, biztosilSsi 0sszeg:

9

6.

Ijt

Takardkbetdtben elhclyczett megtakarit6s

lrt

7.

Az Orszaggyiil6snil sz6l6 2012. Evi XXXVI. t0rv6ny 104. $

(l)

bekezd6se szerinti

kepviseloi tisaeletdij hathavi 6sszeg6t meghalad6 kiszp€nz'.
Irt

8.

Az <isszessigiben az Orszriggy dsrol sz-ol6 2012. 6vi XXXVI. t6rv6ny 104. $
bekezdise szerinti k6pviselfii tiszteletdij hathavi 6sszegdt meghalad6
hitelintdzeti sziim lakdvctelis vagy miis, szerzodds alapjrin fennrill6 pdnzkdvetelis:

a)

h

/4 B1

itelintizeti szim lak<ivetelds:

lbrintban:

(

l)

/,

j

dcviz6ban (lbrintin6ken):

b)

miis szerzcidds alapj6n fennrill6 pdnzkiivetelds dsszege:
Irt

9.

Mris. jelentosebb irtdkil vagyontrirgyak, ha azok egyiittes 6rtdke az Orsz:iggy'iil6srol
sz6lo 2012. ivi XXXVI. ttirv€ny 104. { (l) bekezdise szerinti kdpvisekii tisztelctdij
hathavi 6sszeg6t meghaladja:

megnevez€s:
megnevez6s:
megnevez6s:

megnevezis:
megnevezds:
megnevezds:
megnevezds:
megnevez6s:

- l0 III.
'l'artoz/rsok
Ellben a rovatban k6rjiik fcl(i.intetni a kiiztartoziis cinrrln,
valamint a hitelint6zcttcl vagv maginszem6ll,ckkcl szcmbcn
esctlcgcscn fcn nrill6 tartozdsait

l.

Kijaartozris (ad6, vrim, illetdk, lb-jarul6k stb.)
.Fl

2.

Hitelintizetlel szembeni tartoziis (hitel, kiilcsOn stb.)
.. Fr

3.

Magiinszenrrilyekkel szembeni tartoziis

I'r

IV
E

gvi'b kiizlend6k
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JOVEDELEMNYILATKOZAT
(az orsziggyiildsi k€pviselo javadalmazrisen

kivtili ad6ktiteles jcivedelmek)

l--

l.

Foglalkoziisa:
Munkahelye:
Sziinetelteti-e foglalkoz6srit:

(--.l-

rgen
n

enl

Foglalkoz6srlb6l sz{rmaz6 havi ad6kijteles (brutt6) jOvedelme:

2. Az l. pontban irt foglalkozrisrin kfviili, valamennyi

..

olyan tevdkenysdge, amelybol

ad6ktiteles jtivedelme sz6rmazik:

a) A tevdkenysig megnevezdse

b) A kifizet6 szemdlye
(kivive a jogszabiilyon alapul6 ritoklartesi kdrelezetrsdg al6 es6 tev6kenys6gek):

c) A j0vedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rendszeressdgii, eseti vagy id6szakos):

d) A jtivedelem (brutt6) dsszege

'

Csak az orszdggyfilesi kdpvisel6 rttlti ki!

Fr

F1

-12a) A tev6kenysdg megnevezesc

b) A kifizet6 szemdlye
(kivdve a jogszabdlyon alapul6 titoktafiasi kdtelezetts6g ali eso tevikenysdgek):

c) A jdvedelem rendszeressdge (havi, egydb rendszeressdgri. escti vagy idriszakos):

d) A jdvedclcm (brutt6) iisszcgc

Irt

a) A tevdkenys69 megnevezdsc

b) A kifizet6 szemdlye
(kiv6ve a jogszabrilyon alapul6 titoklaftasi kbtelezetts6g al:i esti tev6kenysdgek)

c) A jdvedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rendszeressigri, eseti vagy idtiszakos):

<__--

d) A jdvedelem (brutt6) dsszege

lrl

-13C) r6sz

GAZDASAGI TNNTXTITSTCI NYILATKOZAT
Gazdasigi tirsasigban fenn:ill6 tiszts6ge vagy 6rdckelts6ge:

I.
l.

Gazdasrigi tdrsas6g neve: .....

2. Szikhelye

3. Gazdasrigi tdrsasiig lbrnr6ja:......

4. Az 6rdekeltsdg formrija (tulajdonos, rdszvdnyes, bt.

esetdn beltag/kiiltag stb.):

5. A tulajdoni 6rdekeltsig keletkezisekori arinva:.............................
6. A tulajdoni

drdekeltsig jelenlegi ariinya: ....

7. Nyeresigbol val6 r6szesed6se:

8. A

o/o

Yo

gazdasiigi trirsas6gban viselt tisasdge

II.
.+----

l.

Gazdasrigi tirsasig neve: ...

2. Szikhelyc

3. Gazdas6gi tilrsasiig fornriija:

4. Az 6rdekeltsdg formdja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. ese(in beltag/kiiltag stb.):

5. A tulajdoni 6rdekeltsig

keletkezdsekori arinya:

6. A tulajdoni drdekeltsig jelenlegi ariinya:

......

7. Nyeresigbtil val6 rdszesedise:

8. A

gazdas6gi tiirsas6gban viselt tiszts6ge: ........

/o

Yo

v"

-14III.
l.

Gazdas6gi t6rsasig ncvc:

2. Szdkhelye:

3. Gazdasigi tiirsasdg formiija

4. Az 6rdekeltsdg formiija (tulajdonos, rdszvdnyes. bt. esetdn beltag&iiltag stb.):

5. A tulajdoni

6rdekeltsdg keletkez6sekori ariinya:

6. A tulajdoni

6rdekeltsdg jelenlegi ariinya

7. Nyeresdgbol val6 r€szesed6se:..........
8. A gazdasrigi tiirsasAgban viselt tisztsegc

lv.
l.

Gazdasdgi tirsasiig neve

2. Sz6khelve

3. Gazdasrigi tiirsasiig formiija

4, Az 6rdekeltsdg formiija (tulajdonos, riszvdnyes. bt.

5. A tulajdoni

6rdekeltsdg keletkez6sekori ariinya

6. A tulajdoni

irdekeltsdg jelenlegi ariinya:

8. A gazdasiigi tiirsas;igban viselt tisztsdge

esetdn beltag/kiiltag stb.)

- 15 V
l.

Gazdas6gi tdrsasdg neve: .....

2. Szekhelve:

3. Cazdasrigi tiirsasdg lormdja:....

4. Az 6rdekeltsdg formrija (tulajdonos, rdszvdnyes, bt.

eset€n beltag,&iiltag stb.):

5. A tulajdoni

6rdekelts6g keletkez6sekori ar6nya:................ ............. %

6. A tulajdoni

erdekeltsdg jelenlegi ariinya

7. Nyeres6gbril val6

rdszesed6se:

Yo

8. A gazdas6gi tersasiigban viselt tiszts6ge

VI.
1. Gazdasiigi t6rsasdg neve

2. Szdkhelve:

3. Gazdasdgi tilrsas6g formiija:

4. Az 6rdekelts6g formrija (tulajdonos,

16szvdnyes. bt. esetdn beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni

6rdekelts6g keletkez6sekori ar6nya:

%

6. A tulajdoni

6rdekelts6g jelenlegi ardnya

Yo

7. Nyeresdgb6l val6 rdszesed6se:
8. A gazdasrigi t6rsasiigban viselt tisztsdge

- 16 D) r6sz.

KII\ITlTATAS
az orszAggf iil6si k6pviscl6nck az Orsz:lggyiil6st6l, saj:it

pirtj:itril

vag1,

k6pvisclticsoportj:it6l, illctr,e a tiin6nl'hoz6i munkit timogat6 alapitvinyt6l
kapott, a k6pvisel6 munkrljdnak ell:itisihoz sziiks6gcs vagy azzal szoros
tisszcfiigg6sben l6v6 juttatrisok16l 6s ingl'enes hasznilatba adott dolgok16l
(a tov:ibbiakban : juttatis)

A

juttatis ideje
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A juttatds
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A jutlates megnevez6se

Csak az orsziggyrildsi kipvisel<i tiilti ki!

f fro. -'

?Q2.

ctc.z

/ot-oa2..'
/t 4. Z/,O -'

^t(wr
)3tW(-

[ +3.e3(.'

o(

f0. fo ?- -

'Jj*v*z%

T#trfffi

i/

-17E) rdsz'

KI]\IT]TATAS
az orsziggviil6si k6pviscliinck kdpvisel6i

mcgbizatisival tisszcfiigg6sben kapott
aj:lnddkairril 6s az e nyilatkozat D) pontja ali nem tartoz6 ingyenes juttat6sair6l
(a tov6bbiakban: aj:lnd6k)

Az aj6ndikozris ideje

(------...--

'

Az ajiinddk irtike

Az ajdnddk megnevczdse

Csak az orszaggyiildsi kdpvisel6 tdlti ki!

----

- l8 F) r6sz

KIMUTATAS
brirmilyen tcvdkenys6gc, in96 vagy ingatlan tulajdona, illctvc ezekhez friiz<idti egy6b
jogosultsiga alapj:in, tovribbri c nyilatkozat C) pontjriban mcgieliilt gazdasigi
tirsasig(ok)nak juttatott ,llami, illetve cu16pai uniris tdmogatrisok16l (a
tovibbiakban : t6mogatis)
A tdmogat:is
jogosultja

.----.---

A tamogat6s
megszerz6sdnek

A tiimogat6s

A temogatast

A tiimogatds

megszerz6sdnek

nyfjt6

c6lj a

iogcime, m6dia

idopontla

A temogaliis
indke

-.-...--.>

."-

Kclt

......,
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*W=*.

ev

..lal:=--. na

b

:.

nap

Jclen nyilatkozathoz csatoltam a velem ktjztjs hiiztartisban dltj hiizas-/6letliirsanr,

0k,

-I

valamint a vele m k<lz6s hiiztarliisban dki gyermeke (i)m.

nyilatkozalAt/nyilatkozatait'.

a kdpviseki aliiirdsa

Csak az orsziggyfildsi kdpviseltt t6lti ki!

