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A nyilatkozatot ad6 szemdlye

l.

(.q\

A nyilatkozatot ad6 *:

orszig8lril6si k6pvi selo
az orszriggyiilisi

kipvisclovcl

s hiiztartiisban 616

hizas- vagy dlett6rs

(a tovribbiakban: hrtas-/dlettrirs)
c)

az orszriggyril6si kdpviselovel k6z6s hiiaarriisban 6lo gyermek

(a tov6bbiakban: gyermek)

2.

Az orszAggyrildsi kdpviseki neve

3.

A

4.

A gyermek neve:

hiizas -/6lettiirs neve:

*Csak a saj6t szemdlydre vonatkoz6 adatokat titltse ki!
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A) r6sz

VAGYONI NYILATKOZA'II

Ingatlanok.

l.

a)

A telepiil6s neve, ahol az ingatlan fekszik

b)
c)

Az ingatlan tertiletnagysiga:

uda pe sten kcrtilct is )

_So Lf;c 2 q/ z--

Mtiveldsi 6ga (vagy a m[ivel6 s al6l kivetr teriilet

lskb iag
d)

Az iptilet fci rendeltetds szerintijellege (lak6hriz, tidtilo, gazdas6gi 6pulet stb.),
az dptilet alapteriilete:

latzb
e)

Az ingatlan jogijellege (csakidi hriz, tirsashdz, sziivetkezeti hriz, mrieml6k, miihely,
iizlet, m[iterem, rendel6, gariizs, biny atclck

lr
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I) A nyilatkoz6 jog:illdsa

(tu la

)

.z-

land6, illetve tart6s haszn6l6, haszondlvez<i,

bdrlo stb.):

/oj do^u*
g)

Kozus tulajdon esetin a tulajdoni h:inyad mdrtdke:

h)

A szerz6sjogcfme, idcje (ajogviszony k

e1e):
{.

'

Az ingatlan-nyilventan{si adatokkal megcgycz(ien kcll kitolteni!
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2.

*

a)

^
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l::-:

Hi fJ:::

":"

ik (Budapesten kcriilet is)

lQ (tA

tr)

Az ingatlan teriiletnagysdga:

c)

Miivelisi

d)

Az 6ptilet fri rendeltetds szerintijellege (lak6hriz, iidiilo,
az 6piilel alaptcrtilete:
2-

'nL*

6ga (vagy a miivelds al6l kivett teriilet elnevezdse):

rygrgl:lylg,s-b
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e)

Az ingatlan jogijellege (csakidi hriz, tiirsashiiz, sztivetkezeti hiia, mriemldk, miihely,
iizlet, miiterem, rendel6, gariizs, biinyatele k

I
f) A nyilatkoz6

s

b)

p p i,re I

iosdllrsa (tulaidonos. rilland6. illetve tart6s haszn:i16. haszon6lvezo,

b6rl6 stb.):
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g)

KOzOs tulajdon esetdn a

h)

A

lo

jd,,q

lulajdoni hrinyad mirt6ke
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szerzds jogcime, ideje (ajogviszony kezdete):

3.

a)

A teleptilds neve, ahol az tne.a tlan fefszik (Budapesten keriilet is)

:r,

!1.

le

b)

Az ingatlan teriiletnagysiiga: ....

c)

Miiveldsi 6ga (vagy a miivelds al6l kivett teriilet elnevez6se):

d)

Az 6pi.ilet fo rendeltet6s szerintijellege (lak6hriz, tidtilo, gazdas6gi dptilet stb.),
az ipi.ilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogijellege (csaliidi h:2, tiirsashiiz, sztivetkezeti hriz, miiemldk, mtihely,

il.

Uzlet, mriterem, rendeki, garilzs, b:inyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jogillisa

!U!4idg[gi, rilland6, illewe tart6s hasznel6,

haszon6lveztj,

bdrl6 stb.):

g)

Kdzds tulajdon eset6n a tulajdoni

h)

A szerz6s jogcime, ideje (ajogvis
L,,I
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A telepUl6s neve. Ahol a1 ingatlan fek szik (Budapesten kerUlet is):

a)

4'rrlo-
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kd,

b)

Az ingatlan tertiletnagysiiga: ............

c)

Miivel6si riga (vagy a miivelis al6l kivett teriilet elnevezdse):

d)

Az dpUlet lii rendeltetis szerintijellege (lak6h:iz, iidii15, gazdasrigi 6pulet stb.),
az iptilel alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogijellege (csal:idi hriz, tiirsashiiz, sziivetkezeti hriz, miieml6k, mfihely,

ol

tizlet, miiterem, rendel6, ganizs, brinyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jogrillisa (tulajdonos,

iillan d6,. illgtv c Prt6s haszniil6. haszondlvezo,

.Ju.[.c .dpp.io*..

b6rl6 stb.):

g)

Kiiztis tulajdon ese(6n a tulajdoni h6nyad m6rtdke:

h)

A szerzds jogcime, idc e (a jogviszony kezdete):
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a)

A telepiilis neve, ahol az i ngarlal fekszi k (Budapesten kertilet is):

b)

Az ingatlan

c)

Miivel6si riga (vagy a miivelds al6l kivett tertilel elnevezdse): ..........

d)

Az 6ptilet {ti rendeltetds szerintijellege (lak6hAz, iidtil6, gazdasrigi dpiilet stb.),
az iptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogijellege (csakidi hdz, t6rsashiiz, szdvetkezeti hriz, miiemlik, mrihely,

-{t J-I
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teri.iletnagysaga:
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"""""""""I
" .k.q.....

'

(.-:r'J8

tizlet, miiterem, rendel6, garrizs, biinyatelek stb.):

i)

A

nyilatkoz6 jogrilkisa (tulajdonos. rillan d6, illetve tart6s haszniil6, haszon6lvez6,

bdrlo stb.):

................--.

g)

Kdzds tulajdon eset6n a tulajdoni hrinyad

h)

A szerz€sjogcime, ideje

(a

mirtike

jogviszony kezdetc):
I

6.

a)

A teleptlds neve, ahol az in cat lan fekszik ( Buda esten kgliilet is):
"4,

u

Itt. )e.,l.

a

al'-

b)

Az ingatlan teri.ilctnagysiiga

c)

Miivelisi

d)

Az 6ptilet fib rendeltetds szerintijellege (lak6hriz, iidiil6, gazdas6gi dpUlet stb.),
az 6piilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hiiz, tiirsashiiz, szovetkezeti h:iz, miiemldk. miihely,

6ga (vagy a mfivelds al6l kivett ter0let elnevez6se)

l*-'e=-

tizlet, miiterem, re ndelo. p.ardzs. biinvatelek stb. ):

=-

I) A nyilatkoz6 jogrilLisa (tulajdonos,
birl6 stb.): ......

0 trJz-s-

lok{es

6lland6, illctve tart6s haszn6l6, haszon6lvezri,

g)

Kozds tulajdon eseten a tulajdoni hrinyad md(6ke:

h)

A szerz6sjogcime, ideje (ajogviszony kezdete)

..

&

7.

a)

A teleptil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keriilet is):

b)
c)

Az ingatlan tertiletnagysiga:
Miivel6si riga (vagy a m[vel6s al6l kivett tertilet elnevezdse):

d)

Az dpiilet f6 rendeltetds szerintijellege (lak6hriz. iidiiki, gazdasiigi dpiilet stb.),
az ipiilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogijellege (csal:idi hdz, tdrsash:iz, sztivetkezeti hriz, m(eml6k, miihely,
iizlet, mtiterem, rendel6, gariizs, brinyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jogdlkisa

(tulajdonos, rilland6, illetve tart6s haszniil6, haszon6lvez<i,

b6rl6 stb.):

g)

K6ztis tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad m6rtdke:

h)

A szerz6s jogcime. ideje (ajogviszony kezdete):

6

ll.
Nagv 6rt6kii in gr5srigok

l. G6pj{rmflr'e k:

a)

szemdlyg6pkocsi: .......

a

szerzesideje,

SI*ee-q Qttr-h

jogcime:....

14

,ro tipus

/gbz',*)
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&'1:15......

tl
)

a szerzes rdele. Jogclme:...../.^,/.

Ae

oK?s

tipus

Te
t

ipus

a szerz|s ideje, jogcime

b)

tchergdpj6rmfi, aut6busz

tipus

a szerzds ideje. jogcime:....

tlpus
a szerzis ideje. jogcime:....

tipus
a szetzis ideje, jogcime

c)

motorker6kpiir:

...... tipus

a szerz|s ideje, jogcime:....

...... tipus
a szerzis ideje, jogcime:...........

...... tipus
a szerz€s ideje, jogcime

7

2.

Yizi vagy l6gi

a) jellege:

jirmii:

.......

tipusa:
a szerzis ideje,

b) jellege:

jogcime: .........

...

tipusa:
a szerz*s ideje, jogcfme: .......

3.
a)

V6detr miialkotis, v6dett gyffjtem6ny:
egyedi alkotiisok:
.... megnevezes

db

.......... megnevez6s

db

mcgnevezes

db

megnevez6s

db

......... megnevezes

db

. megnevez6s

....... db

a szerz1s ideje, jogcime:

a szerzis ideje, jogcime

:

a szerz6s ideje, jogcime:

b)

gyiijtemdny:

a szerz{s ideje, jogcime:

a szerz(,s ideje, jogcime:

a szerzds ideje, jogcime:

-8-

4.

Egy|b, darabonkdnt vagy kdszletenkdnt (gyiijtemdnyenkinl) az Orszitggyiilisr6l sz6l6
2012.6vi XXXVI. tdrv€ny 104. $ (l) bekezd6se szerinti k6pvisel<ii tiszteletdij hathavi
6sszeg6t meghalad6 6rtikii ing6srig:

a)

megnevezis: ...........

a szerzts ideje, jogcime:

b)

megnevezis:

a szerzis ideje, jogcime:

c)

megnevezds:

a szerz|s ideje, jogcime:

d)

megnevcztis:

a szerzes ideje, jogcime:

e)

megnevez6s:

a szerzds ideje, jogcime:

5.

Ert€kpapirban elhelyezett megtakaritris vagy egydb befeklet6s (r6szv6ny, k6wdny,
rlszjegy, kincsuirjegy, vagyonjegy, nagy drt6kri biztositas stb.):

megnevezis:
ndv€rt6k, biztositiisi Osszeg:

megnevezis:

...

nivdrtdk. biztositiisi dsszeg:

megnevezds:

ndv6rt6k, biztositilsi dsszeg:

megnevez6s:

ndv6rt6k, biztositrisi Osszeg:

megnevezes:

n6v6rtik, biztositesi 6sszeg:

9

6.

Takardkbet6tben elhelyezett megtakaritis:

F1

FT

7.

Az Orsz{ggyfil6srol sz6l6 2012.6vi XXXVI. tdn6ny 104. $ (l)

kdpv iselo i

bekezd6se szerinti

tiszteletdij hathavi dsszegdt meghal ad6 k6szp1nz:

b, oc?, N Qq hfu,, //d

rtt*-

8.

Az tjsszessdgdben az Orszriggy[ildsr6l sz6l6 2012. 6vi XXXVI. t6rv6ny 104. $
bekezddse szerinti kdpviselSi tiszteletdij hathavi 6sszegdt meghalad6
hitelintdzeti sz;imlak6vetel6s vagy m5s, szerzodds alapjrin fennrill6 pdnzkdvetel6s:

a)

(l)

hitelint6zeti sziimlak<ivetelds:

tbrintban
deviz6ban (forint6rt6ken):

tr)

9.

mris szerztid6s alapj6n fenn6ll6 p6nzkdvetelds dsszege:

35

0a0 060

YFt

Mris, jelent<isebb 6rt6kii vagyont6rgyak, ha azok egyiittes ertdke az Orszriggyiildsr6l
sz6l6 2Ol2.6vi XXXVI. tdrv6ny 104. $ (l) bekezddse szerinti k6pvisekii tiszteletdij
hathav i dsszegdt meghaladja:

megnevez6s:
megnevez6s:
megnevez6s:
megnevezes:
megnevez6s:
megnevez6s:
megnevez6s:
megnevez6s:

- l0 ilt.
'l-artozisok
Ebben a rovattran k6rjiik fcltiintetni a ktiztartozis cim6n,

valamint a hitelint6zettel vagy maginszem6ll ckkcl szemben
esetlegescn fenn:ill6 tartoz6sait

l.

Kdaartozris (ado. v6m, illetdk, tb-jrirul6k stb.)
.Fr

2.

Hitelint6zettel szembeni tartozris (hitel, kOlcsdn stb.):
FI

3.

Magiinszemdlyekkel szembeni tartoziis
Ft

IV
Egy6b kiizlend6k

- ll
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B) r6sz'
JoVEDELEMNYILATKOZAT
(az orsziggyril6si k6pvise16 javadalmazrisrin

Foglalkoziisa:

ad6ktiteles jtivedelmek)

/seu

It ll
u Pgt

I

l.

kiviili

A.M?4.

Ot/]1

Munkahelve:
Sztinetelteti-e foglalkozrisrit

lge n

u

cn]

Foglalkozisrib6l szirmaz6 havi ad6k0teles (brutt6) jdvedelme

F1

-'/or',/u' "'l q? -9-97t1t41
-!

2. Az l.

pontban irt foglalkozisin kivtili, valamennyi olyan tev6kenys6ge, amelyb<il
ad6k6teles jdvedelme szirmazik:

il4

a) A tev6kenys69 megnevez6se

&tq*H

Q}

b) A kifizet6 szem6lye
(kiv6ve ajogszabrilyon alapul6 titoktartiisi kritelezetts6g alil esri tev6kenysigek):

c) A jdvedelem rendszeressdge (havi, egy6b rendszeress6gfi, eseti vagy idtlszakos):

.. eu...
d) A jiivedelem (brutt6) 6sszege:

/

?tr*'

'

Csak az orsziggyiildsi kepviseld riilti ki!

lil ooa
/;/

Fl /l

/er

-t2a) A tevdkenys6g megnevez€se

b) A kifizeto szem6lye
(kivdve a jogszabiilyon alapul6 titoktartiisi kdtelezettsdg al6 es6 tevdkenysdgek):

c) A jtivedelem rendszeressdge (havi, egyib rendszeressdgti, eseti vagy id<iszakos):

d) A jdvedelem (brutt6) dsszege:

I:t

a) A tev6kenys6g megnevezdse:

b) A kifizet6 szemdlye
(kivdve a jogszabrilyon alapul6 titoklartdsi kdtelezetts6g

ali

es6 tev€kenys6gek):

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

d) A jiivedelem (brutt6) dsszege:

F1
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caznlsAcl rnnuc,lrsecl NyILATKozAT
Gazdasigi tirsasigban fenn6lki tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:

t.
r.Gazdasigi
2.

Ogrld I -EtJd,

tirsas,gneve:

Sz.kherye:

*€- olt,l a 42.e,lT-1

L!,.

a3>,

3. Gazdasigi t6rsas:ig formiija

4. Az 6rdekeltsdg formija (tulajdonos, r6szvinyes, bt.

esetdn beltag/kiiltag stb.)

5. A tulajdoni

drdekelts6g keletkezdsekori arinya:.....

Yo

6. A tulajdoni

6rdekelts6g jelenlegi ar:inya:

Yo

7. Nyeresigb6l val6

8. A

.......Yo

r6szeseddse

gazdasrigi tiirsasiigban viselt tisztsdge: ...

II.
l.

Gazdas:igi tdrsasig

neve:

tk-

.S-.L.A
4-s.

2. Szdkhelye

{

3. Gazdasrigi tiirsasrig form6ja:.

4. Az drdekeltsig formnjalglEilgpslrdszvdnyes, bt. eset6n beltag/kiiltag stb.):

5. A tulajdoni drdekeltsig keletkez6sekori
6. A tulajdoni

drdekeltsdg jelenlegi ariinya

7. Nyeresdgb6l val6 rdszeseddse

8. A

gazdas:igi tiirsasdgban viselt tisztsdge:

uranyu,.....

Jl/|............

t

l-l

ilt.
l.

fiiApod- rE+a!*

Gazdasiigi tersas6g neve:

z-tY

Zs /0

2. Szikhelve

3. cazdasrigi tirsasiig

formija:

Zr[.t

4. Az drdekeltsig formiija (tulajdonos, riszv6nyes, bt.

eset6n beltag/kiiltag slb.):

5. A tulajdoni irdckeltsdg

flQ

6. A tulajdoni

keletkez6sekori ariinya:

drdekeltsdg jelenlegi ardnya: .....

,/

(-

8. A gazdasrigi t6rsas6gban viselt tisasdge

lv.
l.

Gazdasdgi lirsas6g neve:

2. Szdkhelye:

3. Gazdasrigi tiirsasiig form

6j

a:..........

4. Az drdekeltsdg formrija (tulajdonos, r6szv6nyes. bl. esetin beltag/kiiltag stb.):

5. A tulajdoni

6rdekelts6g keletkez6sekori arinya:

6. A tulajdoni

drdekelts6g jelenlegi

ariinya:

8. A gazdasigi tiirsasiigban viselt tisztsdge

........... %

-

l.

15 -

Gazdasdgi t6rsasdg neve:

2. Sz6khelye:

3. Gazdas6gi tiirsasig formiija:

4. Az €rdekeltsig formrija (tulajdonos, rdszvdnyes, bt.

5. A tulajdoni

6rdekeltsdg keletkezdsekori arfnya

6. A tulajdoni

drdekeltsdg jelenlegi ariinya:

eset6n beltag/kiiltag stb.):

Yo

7. Nyeresdgb6l val6 r6szeseddse
8. A gazdasdgi tiirsas:igban viselt tiszts6ge

VI.
l.

Gazdasdgi tirsasdg neve

2. Sz6khelye

3. Gazdas6gi t6rsasiig form:ija:

4. Az 6rdekelts6g formiija (tulajdonos, r6szvdnyes, bt.

5. A tulajdoni irdekeltsig
6. A tulajdoni

irdekeltsdg jelenlegi ariinya:

7. Nyeresdgb6l
E,

keletkezdsekori ariinya

va16 rdszesedise

A gazdas6gi t6rsasiigban viselt tisztsdge

eset6n beltag/kUltag stb.):

Yo

o/o

Yo

-

16 -

D) ri'sz.

KII\{T]TATAS
orsziggl'(l6si k6pviscl6nek az Orszilggyiil6st6l, saj:lt pirtjit6l vag'
k6pviscl6csoportjit6l, illetvc a tiin,6nyhoz6i munkrit timogat6 alapitvinyt6l
kapott, a k6pvisel6 munkrljinak cllitisihoz sztks6ges vagy- azzal szoros
tisszefiigg6sben ldvr6 juttatisokrril 6s ingycncs hasznilatba adott dolgokr6l
(a tovibbiakban: j uttatis)
az

A juttatris ideje

Jc

J

'Csak

l(

A juttat:is megnevezdse

,1,-o11ap

tc

u2a41Ou(frq/Q(-tQ

,(0

ln

az

..

orsziggytl6si kdpvisel6 tttlti ki!

/ r.-L

Y*w

A juttat:is ertdke

^lkfn)Tf-.+
?S-.e/r4/

JPo

lozZ+

-17l,i

) r6sz.

KIMt]TATAS
az orszfggyfil6si k6pvisel6nek k6pviscl6i mcgbizatis6val iisszefiigg6sben kapott

ajindrlkair6l

6s az c

Az ajiind6kozris ideje

'

nyilatkozat D) pontja ali nem tartoz6 ingyenes juttatisair6l
(a tov:ibbiakban: ajind6k)

Az ajdnddk megnevezdse

Csak az orsz6ggyiilisi kipvise16 tttlti ki!

Az ajrinddk drt6ke

- l8 F) rdsz

KIMUTATAS
b:lrmilyen tev6kenys6ge, in96 vagy ingatlan tulajdona, illetr e ezekhez fiiz6d5 egy6b
jogosultsiga alapj:in, tovibb:i e nyilatkozat C) pontjiban megieltilt gazdas:igi
t:irsas:ig(ok)nak juttatott rlllami, illctve eur6pai uni6s timogatisok16l (a
tovibbiakban: timogat:ls)
A liimogatAs

A tamogatiis

.logosultja

megszerzds6nek

A temogatds
megszerz6sdnek

jogcime, m6lia

idopontia

-@/ulelolaoi
*ilnqoo1& u
-Jdvtwr
\

A liimogatAst
nynjt6

A timogates
cilj a

A tiimogat6s
drt6ke

{-}l (€,rdr.tv,

rr,t(@rc-ur.'
I
=k6u^'-

-;ll'/ilt

lo,t ileToloo,"
--/d wo0o'/d<

MVfl

-ZUil[
,.

MHT

-?,Ud^/

/Ler/-**Aw.

Kelt:

ftp.ru/+r,
ltil frn+t

e,

r,o

nap

=o-(,
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