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Az Orsz6ssviildsrol sz6l6 2012. €vi XXXVI. tttrvd nv I . melldklete alaoi6n

Vagyott-, jtivedelem- ds gazdasigi drdekeltsdgi
o rs zd g gt

q)ilatkozilt

iil i si kdpv i se I 6 s zdmdra

A nyilatkozatot ad6 szem6lye

'1.

A nyilatkozatot ad6 *:

orsziggytil6si k6pvisel6
b)

az orszaggyril6si k6pvisel6vel k6z6s hriztart6sban 616 h6zas- vagy 6[eltars
(a tovrlbbiakban: hriaasJ6lettdrs)

c)

az orsz6ggyiil6si k6pvisel6vcl kdzds hdaaflasban 616 gyermek

(a tov6bbiakban: gyermek)

2.

Az orsziggyrilesi kdpvisel<i neve:

3

A

4

A gyermek neve:

hriza s-/61ettrirs neve:

*Csak a saj6t szemdlyere vonatkoz6 adalokat tiiltse ki!
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A) r6sz
VAGYONI NYILATKOZAT
I

Ingallanok-

1.

a)

A telepiil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is)
l-4\ L

cA
40

A

t +3, ^L

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga

c)

Mrivel6si 6ga (vagy a mtivcl6s al6l kivett tertilet elnevez6se)

d)

Az 6piilet fo rendeltelds szerinti jellege (lak6hria, tidtilo, gazdasriLgi dptilet stb.),
az dpiilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hia

kevt

triLrsashria, szdvetkezeti hAz,

miiemldk, mrihely,

lizlet, mflterem, rendel6, ganizs, banyatelek stb.):

74v-t La ot

f) A nyilatkoz6 jogdtlisa (tulajdonos,

rilland6, illetve tart6s hasm6l6, haszon6lvezd,

bdrl<i stb.):

g)

Kdz6s tulajdon eset6n a tulajdoni hriLnyad m6rtdke

h)

A szerzesjogcime, ideje (ajogviszony kezdete):
......y.e.1.9.1..... ..1*.q.:l..r..?n.t 9.

'

Az ingatlan-nyilventaflasi adatokkal megegyez6en kell kitolteni!

t/

.4.........
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2

a)

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

eP.

il.

?+

L

b)

Az ingatlan teniletnagysriga

c)

Mrivel6si 6ga (vagy a miivelds al6l kivett teriilet elnevez6se):

d)

Az dpiilet fo rendeltet6s szerinti jellege (lak6haz, iidtil6, gazdas6gi 6piilet stb.),
az 6piilet alapteri.ilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, liirsashaz, szdvetkezeti h6z, mriemldk, mrihely,

tt4

iizlet, mriterem, rendelo, gar6zs, b6nyatelek stb.)

f) A nyilatkoz6 jog6llasa (tulajdonos,

6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvez6,

b6rlo stb.):

g)

Kdz6s tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad mdrt6ke: .....

h)

A szerzisjogcime, ideje (ajogviszony kezdete): ...........

,/,

.:!.{t.e"l.
3.

a)

A teleptl6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keriilet is)

K (Av ca
b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Miivel6si 6ga (vagy

d)

Az 6piilet f5 rendeltet6s szerinti jellege (lak6haz, tidiil6, gazdas6gi 6piilet stb.),
az 6ptlet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hriz, t6rsashiiz, szdvetkezeti h6z, mrieml6k, miihely,

...6-

Z6-.. L:.i.....

a mtivel6s al6l

teluk

kivett teriilet elnevezdse)

iizlet, miiterem, rendelo, garazs, biinyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6

jog6llisa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszondlvez6,

b6rl6 stb.):
1

g)

K<izcis lulajdon ese16n a tulajdoni h6nyad

h)

A

szerz6s jogcime, ideje (a jogviszony

m6rt6ke: ....

L

kezdete): ...........V-.g.1.g.( ..........}f*.::t..........

4

4
a)

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

AP

tt.

A3+

,^qz

b)

Az ingatlan teriiletnagys6ga:

c)

Miivel6si 6ga (vagy a mtivel6s al6l kivelt tertilct elnevezise): ....................

d)

Az 6piilet fo rendeltetds szerinti jellege (lak6hfu, iidtilo, gazdas6gi 6piilet stb.),
az 6ptlet, alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hria trirsash6a sz<jvetkezeti hdZ miieml6k, miihely,

..

iizlet, mtterem, rendel6, gar6zs, b6nyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jogdlldsa (tulajdonos,

rilland6, illetve tart6s hasznril6, haszon6lvezri,

b6rl6 stb.): ..

g)

K6z6s tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad

h)

A szerzcsjogcime. ideje (ajogviszony kezdete):

r/e

m6r16ke: 1/-p..

tc

Zoo

.

V

5.

a)

A telepiil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keriilet is):

Bp.

Ll.

b)

Az ingatlan reriilernagys6ga: .........6.:.!.?..t . 1.1.. :..1. t.?.

c)

Miiveldsi dga (vagy a miivel6s al6l kivett tertilet elnevez6se)

d)

Az dptilet fti rendeltet6s szerinti jellege (lak6haz, iidtil6, gazdas6gi 6piilet stb.),
az 6piilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hria tiirsashi2, sz6vetkezeti haz, miiemldk, mtihely,
tizlet. miiterem. rendel6, garrizs, b6nyatelek stb.):

-l

f; A nyilatkoz6 jog6ll6sa
b6rl<i stb.):

t-

a'u

o

v\4L

,

la'

(tulajdonos, rilland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvezo,

...........-I--'I---.-.

g)

K6zcis tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad mdrt6ke

h)

A

szerz6s jogcime, ideje (a jogviszony

4,lsG

/+t'

49

(-l

1l

kezdete): ..tt.g.*.g.!.......2a.o.2..r....+Qa-.2...
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a)

A telep{il6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keriilet is):

G7 ehe { d a4'f
b) Az ingatlan teriiletnagysrlga . 1158 + ^\+O wL
c) Miivel6si 6ga (vagy a miivel6s al6l kivett teriilet elnevezdse): ......

d)

Az 6ptilet f<i rendeltetds szerintijellege (lak6hriz, iidiito, gazdas6gi 6ptilet stb.),
az 6piilet alapteriilete:
/.- ()
1Z az 01 a,4z
-tl.

c)

^t

l"tkltd" *

t

.t'

Az ingatlan jogi jellege (csakidi hdz, liirsashiiz. sz6vetkezeti h6z, mriemldk, mtihely,
iizlet, mtiterem, rendelo, garazs, b6nyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jogdll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s hasm6l6, haszonilvez6,
b6rl6 stb.):

g)

Kcizcis tulajdon eset6n a tulajdoni hanyad mdrtdke:

h)

A szerzesjogcime, ideje (ajogviszony kezdete): .......b.4.

, LCt

Z,

7.

a)

A telepiil6s neve, ahol az ingatlan fckszik (Budapesten kertilet is):

b)
c)

Az ingatlan tertiletnagysriga:

d)

Az 6piilet f<i rendeltetds szerinti jellege (lak6haz, iidiil6, gaziasrigi 6piilet stb.),
az 6ptilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di haz, larsashaz, szdvetkezeti h6z, miiemldk, miihely,

Miivel6si 6ga (vagy a miivelds al6l kivett tertilet elnevez6se):

iizlet, miiterem, rendel6, garazs, bdnyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jogdllisa (tulajdonos, rilland6, illewe tart6s hasmdl6, haszon6lvez6,
bdrl<l stb.):

g)

K6z6s tulajdon eset6n a tulajdoni hiinyad m6rtdke: .....

h)

A

szerzes jogcime, ideje (ajogviszony kezdete):

6

II.
Nagy 6rt6kii ing6srigok

I. G6pj{rmiivck:

a szerzes ideje, jogcime:...

tipus
a szerzds ideje, jogcime

lipus
a szerzds ideje, jogcime:..

b)

tchergdpj6rmri,aut6busz:

tipus

a szerz€s ideje, jogcime:...

tipus
a szerz€s ideje, jogcime

lipus
a szerz€s ideje, jogcime:..

c)

motorker6kp6r:

tipus

a szsrz€s ideje, jogcime:..

lipus
a szerzls ideje, jogcime

a szerzds ideje, jogcime:..

7

2.

Vizi vagl l6gi j:irmii:

a)

jellege:
tipusa:
a szerzes ideje, jogcime:

b)

j ellege:

tipusa:
a szerzes idcje, jogcime:

3.
a)

V6dett miialkot6s, v6dett S/ffjtem6ny:
egyedi alkotdsok:
megnevez6s

db

megncvezds

db

megnevezds

db

megnevezes

db

megncvezes

db

megnevezds

db

a szerz€s ideje, jogcime:

a szerz6,s ideje. jogcime:

a szerzds ideje, jogcime:

b)

gyii.ltemdny:

a szrrz€s ideje, jogcime:

a szerzd,s idejc,

jogcime:

a szerz€s ideje, jogcime:

-8-

4.

Egydb, darabonkdnt vagy kdszletenk6nt (gyiijtemdnyenkdnt) az Orszaggyiil6sr6l sz6l6
2012.6vi XXXVI. tdrvdny 104. g (l) bekezd6se szerinti k6pviseloi tisaeletdij hathavi
<isszeg6t meghalad6 6rtdkti ing6s6g:

a)

megnevezis: ........

a szerz5s ideje, jogcime:

b)

megnevezes: .......

a szerzds ideje, jogcime

c)

megnevezds: ............

a szerzds ideje, jogcime:

d)

megnevczds: ..........

a szerzds ideje, jogcime:

e)

megnevezds: .......

a szerzds ideje, jogcime

5.

Ert6kpapirban elhelyezett megtakarit6s vagy egydb befektet6s (r6szv6ny, kdtveny,
rdszjegy, kincst6rjegy, vagyonjegy, nagy ert6kfi biaositds stb.):

megnevezds:

n6v6rtdk, biZosf tiisi cisszeg

megnevezes:

nevdrt4k, biztositasi 6sszeg:

megnevezes:

n6v6rt6k, biztosf tilsi dsszeg:

megnevezes:

ndv6rtdk, biZosi(6si <isszeg:

megnevezds

n6v6rt6k, biz-1ositiisi 6sszeg

A'uuA .a.t.A !? tlP=
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6.

Takardkbetdtbenelhelyezettmegtakaritiis:

I:t

..

lit

7.

Az Orsziggyrilisrol sz6l6 2012. dvi XXXVI. tdrvdny 104. $
kdpviseloi tiszleletdij hathavi 6sszeg6t meghalad6 k€szpdnz:

(l)

bekezd6se szerinti

Irt

8.

Az

a)

hitelint6zetiszimlakrjvetel6s:

dsszess6gdben az Orszaggyiildsr6l sz6l6 2012.6vi XXXVI. ttirvdny 104. g
bekezd6se szerinti k6pvisel6i tisaeletdij hathavi 6sszeg6t meghalad6
hitelintdzeti szamlakdvetel6s vagy mds, szerzddds alapjdn fennrill6 p6nzkdvete16s:

(l)

forintban
deviziiban (forint6rt6ken)

b)

m6s szerzod€s alapjrln fenndll6 pdnzkdvetelds 6sszege:

I1

9.

Mrls, jelent<isebb drt6kii vagyontiirgyak, ha azok egyiittes 6rt€ke az Orsziggyiilisr<il
sz,6l,5 2012. 6vi XXXVI. tcirvdny 104. g (1) bekezd6se szerinti kdpvisel6i tisaeletdij
hathavi dsszeg6t meghaladja:

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

-
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TartozSsok
Ebbcn a rovatban k6rjiik feltiintetni a ktiztartozis cim6n,
valamint a hitelint6zettel vagy maginszem6lyekkel szemben
esetlegesen fennf ll6 tartozSsait

I.

K<iztartoziis (ad6, v6m, illet6k, tb-j6rul6k stb.)
Ft

2.

Hitelintdzettel szembeni tartoz6s (hitel, kdlcsiin stb.)
Ft

3.

Mag6nszemilyekkel szembeni ta(ozas:.......
Ft

IV.
Egy6b kiizlend6k

- ll

-

B) r6sz'
JOVEDELEMNYII,ATKOZAT
(az orszaggytildsi k6pvisel6 javadalmaz6s6n

1.

kivtili

ad6k<tteles j6vedelmek)

t\ ini{ztev

Foglalkozisa:

Or
l4laZtt

Munkahelye

117.1.I.!.

Sztinetelteti-e foglalkozasft:

4 t.{.v.ti.u.
igen
nem

Foglalkoz-asrib6l szirmaz6 havi ad6kriteles (brutt6) j<ivedelme

2.

Az

l.

pontban

ia

foglalkozas6n

.4 e)g 400

kiviili, valamennyi olyan tev6kenysdge,

arnclybril

ad6kdteles jdvedelme szarmazik:

Vurallu it u;

a) A tcvdkenysig megnevez6se

e

Iui) L

b) A kifizetd szem6lye
(kiv6ve ajogszabilyon alapul6 tiloktaflesi kdtelezettseg ala es6 tev6kenys6gek):

u

ol

Lal-a

d bLtchi

f ,J

c7<

ut Ab It vd"

c) A jdvedelem rendszeress6ge (havi, egydb rendszeressdg[i, eseti vagy id6szakos):

d) A j<ivedelem (brutt6) <isszege

'

Csak az orszdggyiil€si kdpvisel6 riilti ki!

F1

I:t
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a) A tev6kenysig megnevez6se: ....

atJv i,aun ,
ku,
,...................................|

e

fnbL

h) A kifizet6 szem6lye
(kiv6ve ajogszabiilyon alapul6 titoktartrisi kdtelezettsdg aki es6 tevdkenysdgek):
Po

Ar(

Wu,(Jrlr't{"t Orlah}; .K*.!!.kl,a 'li.t el Tt^don^
.a

,4!fi''! ild t1

c) A jdvedelem rendszeressdge (havi, egy6b rendszeressdgti, eseti vagy id6szakos):

d) A j6vedelem (brut16) cisszege

/

Ir1

a) A tev6kenysdg megnevezdse

b) A kifizet6 szemdlye
(kiv6ve ajogszabiilyon alapul6 titoktartisi kdtelezetts6g ali es6 tevdkenys6gek)

c) A jdvedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rcndszeressdgii, eseti vagy idoszakos):

d) A jcivedelem (brutt6) cisszege

I.1

-
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C) r6sz

GAZDASAGI ERDEKELTSEGI NYILATKOZAT
(Jazdas{gi tirsas{gban fcnnill6 tiszts6gc vagy 6rdekelts6gc:

I

l.

Gazdasrigi ldrsas6g neve: .....

2. Sz6khclyc

3. Cazdasrigi tirsasdg formdja:

4. Az drdekeltsdg form6ja (tulajdonos, rdszvdnyes, bt.

5. A tulajdoni

6rdekeltsdg keletkez6sekori ar6nya: ....

6. A tulajdoni

drdekelts6g jelenlegi arrinya: .......

7. Nyeres6gb6l val6
8. A

r6szescd6sc:

..

eseten bettag/ktiltag stb.):

o/o

.....%

..

gazdasrigi tarsasrigban viselt tisas6ge:

.

II.
1. Gazdasrigi tdrsas6g neve

2. Szdkhelye

3. Gazdasrigi liirsasdg fomriija

4. Az 6rdekelts6g form6ja (ulajdonos,

16szvdnyes, bt. eset6n beltag/kiiltag stb.):

5. A tulajdoni drdekelts6g keletkez6sekori
6. A tulajdoni

drdekeltsdg jelenlegi arihya:

7. Nyeres6gb6l val6 r6szesedese:..
8. A

ariiLnya

gazdasrigi t6rsasrigban viselt tisztsdge

.

%

%

%

-14III.
L

Gazdasdgi tirsasig neve: ........

2. Sz6khelye

3. Gazdasrigi t6rsas6g form6ja

4. Az drdekelts6g form6ja (tulajdonos, rdszv6nyes, bt. esetdn beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni

6rdekelts6g keletkez6sekori ar6nya:

6. A tulajdoni

drdekelts6g jelenlegi ardnya

7. Nyeres6gbol val6

/o

r6szeseddse

8. A gazdasdgi trirsas6gban viselt tisasdge:

ry.
l.

Gazdas6gi t6rsas6g neve

2. Sz6khelye

3. Gazdas6gi t6rsasdg form6ja:

4. Az drdekelts6g form6ja (tulajdonos, rdszv6nyes, bt.

5. A tulajdoni

6rdekelts6g keletkez6sekori ar6nya

6. A tulajdoni

drdekelts6g jelenlcgi aranya:

7. Nyeres6gb6l val6
8.

r6szesed6se:........

A gazdas6gi t6rsasiigban viselt tisztsdge:

esetdn beltag/ktiltag stb.):

%

%

- l5 V

l.

Gazdasdgi ldrsasiig neve:.........

2. Szdkhclyc

3. Gazdasrigi liirsasiig form6ja

4. Az 6rdekelts6g formrij

a (tulajdonos, rdszv6nyes, bt. esetdn

5. A tulajdoni

drdekelts6g keletkezdsekori ar6nya

6. A tulajdoni

drdekeltsdg jelenlegi ariinya:

7. Nyeres6gbol val6

beltag/kiiltag stb.):

%

.

%

rdszesedise

8. A gazdasrigi tdrsas6gban viselt tiszts6ge:

vI.
l.

Gazdasdgi tiirsas6g neve:

2, Sz6khelye:

.

3. Gazdasrigi tiirsas6g formiij a : ...........

4. Az 6rdekeltsdg form6ja (ulajdonos, r6szvinyes, bt. eset6n beltag/kiiltag stb.):

5. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkez6sekori
6. A tulajdoni

drdekelts6g jelenlegi ardnya: ...

7. Nyeresdgb6l val6
8.

arrinya

rdszesed6se

A gazdasrigi trirsasdgban viselt tisasdge:

......%
%

/o
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D) r6sz-

KIMUTATAS
az orsziggl''iil6si k6pviscliinek az Orszrgg)'iil6stiil, sajrit p:irljrit6l vagv

k6pviscl6csoportjritril, illctve a tiin,6n1'hoz6i munkit t:imogat6 alapitvinl t<il
kapott, a k6pvisel6 munk:ij{nak cllit{s:ihoz sziiks6ges vagy azzal szoros
iisszefiigg6sbcn l6v6 juttatrisokr6l 6s ingi'enes hasznflatba adott dolgokrril
(a tovribbiakban:

A juttatris ideje

A juttatds megnevczdse

)a tl

iPa 4

Zo43

Lagtoy
i

2"4 5

20AL

' Csak

az

juttatis)

t

no dalna

<vC

V"dbt

Leuy k'5<t re9I{o?

s:eii\zet

orsziggyilcsi kipvise16 tiilri ki!

A juttal6s 6rtdke

6-- +if d
2z ooo {r
-t i, r-, t

r^1

sec

ta\ €

lU

* e \Lat dnz-t J"t.'L
lze r;^+
li> t td
')
$^ e! h"ld ' o zo# drt[k

-17

-

E) r6sz.

KIMUTATAS
kapott
aj6nd6kair6l 6s az e nyilatkozat D) pontja al{ ncm tartoz6 ingl,enes juttatdsairril
(a tor'6bbiakban: aj6nd6k)
az orszdggriil6si k6pvisclSnek k6pvisel6i megbizal:isrval iisszefiigg6sben

Az ajrind6kozas ideje

'

Az ajand6k megnevezdse

Csak az orszaggyiildsi kdpviselo titlti ki!

Az ajrind6k 6rt6ke

-
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F) r6sz

KIMUTATAS
birmilyen tev6kenys6gc, in96 vagr' ingatlan tulajdona, illctve czekhez fffz6dii egy6b
jogosultsriga alapj6n, tor,6bbi e nyilatkozat C) pontjdban megieltilt gazdasrigi
tfrsasfg(ok)nak juttatott 6llami, illetvc cu16pai uni6s t6mogatisokrril (a
tovribbiakban : trlmogatds)

A tdmogatiis
jogosultja

A t6mogalrls
megszerz6s6nek
jogcime, m6dla

Kelt

A trimogatris
megszerz6sinck
id6pontja

4p

L-ZZ

A t6mogal6st

A t6mogatds

nytjt6

c6lj a

ev....

l.

<{

h6

nap

4
valamint a velem krizds hriatart6sban 6lo gyermeke(i)m,
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