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Orsz6ggy0l6s
Mentelmi bizotts6g
1054 Budapest, Sz6ctrenyi rkp. 19.

Az Orszdeqvtilesrol szol6 2012. evi XXXVI. torveny

1. sz.

melliklete alapi6n

Vagyon-, jdvedelem- ds gazdastigi drdekeltsdgi nyil atkozcrt
o

rszd ggJ, iil dsi kdpvis el6 s zdm

drs

A nyilatkozatot ado szern6lye

*: )& 7 f/,2 E

l.

Anyilatkozatotad6

a)

orszdggytilesi kdpviselo

b)

az orszdggytilesi kepvisel6vel kdz6s hit*artdsban dlo hinas- vagy dlettdrs
(a tov6bbiakban : hazas- I elettdrs)

c)

az orszitggytilesi k6pviselovel kozds himartdsban elo gyerrnek
(a tov6bbiakban: gyermek)

2.

Az

3.

A hdzas-ldlettdrs neve:

4.

A gyermek neve:

/,f ZZ/742

orszit-egytildsi kepvisel6 neve:

?/, .2.t.4/./ 7t.

-

*Csak a sajdt szemil.r-el'e vottatkoz6 adatokat tOltse ki!

.za/7//: //7

t
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A) r6sz

VAGYONI NYII,ATKOT,AT

I
Ingatlanok*

1.

a)

A teleptilds neve, ahol az tngatlan fekszik (Budapesten keriilet is):

7tz

/

,/

,r7

b)

Az ingatlan tertiletnagysiga

Z/ /4'L

c)

Mtlvel6si

alol l<ivett teriilet elnevezdse):

d)

Az dpiilet fd rendeltetes szerinti jellege (lakoh6z, tidiilo, gazdasiigi dptilet stb.),

6ga (vagy a mtivel6s

az dptilet

z4k

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hhz, tirsashin, szcivetkezeti hiv, mtiernl6k, mtihely,
iizlet, muteretn, rendel6, gardzs, b6nyatelek s1b.):

f) A nyilatko zo jogdll5sa
birl6 stb.):

7//

g)

(tulajdonos, 6llando. illetve tart6s hasznilo, haszonllvezo,

r2c //(

Ktizos tulajdon eseten a tulajdoni hirnyad m6rtike

h) A szerzds jog clme , icleje (a jogviszony

*

kezdete):

/2

Ar,ingatlan-nyilvdntartasi adatokkal rnegegy"ezoen kell kitolteni!

/r
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a)

A teleptilds neve, ahol

az in,qertlan fekszik (Budapesten kenilet is):

,?//hz C
///

L

b)

Az ingatlan tertiletnagyseiga

c)

Mtivelesi

d)

Az dpUlet fo rendeltetds szerinti jellege (lakoh6z. tidiilo, gazdasiigi dprilet stb.),

6ga (vagy a mriveles al6l

az dprilet alapteriilete

e)

kivett teri.ilet elnevezese)

:

Az ingatlan jogi jellege (csal6di haz, tdrsashaz, szdvetkezeti hdz. rntiemlek, nrtihely,
tizlet. rntiterem, rendelo" gfitzs,, biinyatelek stb. ) :

(.'///./..?t
0 A nyilatko z6 jogittlisa (tulajdonos, iillando, illetve tart6s haszn6lo, haszon elvezo,
b6rlo stb.):

7zz,/ 7,fu ,2a(
g)

Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad mdrtdke:

h) A szerzes "/ioqcime , ideje (a jogvis ,pny kezdete):

iZ/r//

//

,,r

3.

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagysiga

c)

Muvelesi

d)

Az dptilet fo rendeltetes szerinti jell ey (lakoh6z, tidiilo, gazdas6gi dptilet stb.),

7//rrZ/r/7-<=zzztz
L6ga

(vagy a miivelds al6l kivett tertilet elnevezise):

ii:::l:: ::::::::::
e)

Az

6lz

/2 I

ingatlan jogi jellege (csal6di hhz,idrsashiz, szovetkezetihdz, rnriemldk. tntihely,

tizlet. mtlterem, rendelo. -[arizs. b6nyatelek stb.):
f)

s)
h)

jogitllpsa (tulaidonqs.- 6lland6. il]erve tartos haszn6lo, haszottflvezo,,
A nyilatkozo '7/2./..72.e2*f
.,.:
bdrrostb):
..../ . . . ../
Kcizos tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad merteke:

4".
A szerz,is jogcfme, ideje (a jogvis zonykezdete) , 7J1.22ftC

/923

4
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a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Miivelesi dga (vagy a mtivelds al6l kivett tenilet elnevez6se):

d)

Az dptilet fo rendeltetds szerinti jellege (lakoh6z, iidiil6, gazda
az epilet alaptertilete :

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di haz, tarsashdz, szovetk

t

eptilet stb.),

hin. rnriemldk, mrihely,

tizlet, mriterem. rendel6 , garazs, banyatelek stb.):

D A nyilatkozo jogitll6sa (tulajdonos, 6l1and6,

tart6s haszniio, haszon 6lvezo,

bdrl6 stb.):

g)

Kdzds tulajdon eset6n a tulajdoni hrinyad m6rtdke:

h) A szerz€s jogcime,

ideje (a jogviszony kezdete):
i
i

5

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagysiga:

c)

Mtivel6si

d)

ltetes szerinti jellege (lakoh6z. ridtilo. gazdasigi dptilet stb.).
Az eptilet fo
az epillet ala ertilete:

e) Azi
iz

6ga

an

(ragy

a

mtlvelds alol kivett tertilet elnevezdse):

jogi jellege (csaladi haz,tirsashiz, szovetkezeti haz, mtiemldk. rntihely,

mriterem, rendelo, gardzs, b6nyatelek stb.):

0

nyilatkozo jo96ll6sa (tulaidonos, 6llando, illetve tartos haszn6lo- haszon6lvezo,
bdrlo stb.):

g)

K6zds tulajdon eseten a tula.idoni hdnyad merteke:

h) A szerzes jogcime. ideje (a jogviszony kezdete):

.-

5
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a)

A teleptilds neve, ahol zrz ingatlan f'ekszik (Budapesten keriilet is):

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga:

c)

Mrivelesi 6ga (vagy a mtiveles alol kivett tertilet elnevezdse):

d)

Az dptilet fo rendeltetds szerinti jellege (lakoh6z, Udtilo,
az dptilet alapteriilete

e)

Az

dptilet stb.),

:

ingatlan jogi jellege (csalidi haz, tdrsashaz, szo

hiz,

rntrem I 6k, mtihely.

tizlet, mtiterem. rendel6. gardzs^ bdnyatelek stb.):

t) A nyilatkozo

jogirll6sa (tulajdonos. 6llando, illetve tart6s hasznilo, haszottelvezo,

bdrlo stb.):

g)

Kcizds tulajdon eset6n a tulajdoni hanyad merleke:

h)

A

szerzes

jogcime, ideje

(a

jogviszany kezdete):

7

a)

A teleptil6s neve, ahol az

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Mrivelesi

d)

Az eptilet fo
az epilet ala

e)

lis alol kivett tertilet elnevezise):

6ga (vag,v a m

szerinti jellege (lakoh6z, tidtilo, gazdaslgi eptilet stb.),
ete

Az ingatlan ogl j ellege

(csal

6di haz, tar sashAz, szove tke zeti hdz, rnueml dk. mfthely,

renl, rendelo. garazs. b6nyatelek stb.):

lizlet. m

0 A

(Budapesten keriilet is):

nyilatkozo jogdll6sa (tulajdonos. 6llando. illetve tart6s haszn6l6. haszottelvezo,

bdrl6 stb.):
tulajdon eseten a tulaidoni hdn-vad tnerteke:

s)
h)

A

szerzes

jogcirne, ideje

(a.f

ogviszony kezdete):

6

II.
Nngy 6rt6kti ing6sigok

l. G6pj{rmiivck:

a)

tipus

szemilygipkocsi:
a szerz6,s ideje, jogcime

tfpus
a szerz€,s idej e. j ogcime

tipus
a szerz€,s ideje, jogcfme

b)

tehergdpjdnnti, aut6busz:

a szerzes idej

tipus

e, .i ogc lme

tfpus

a szerz€,s idej

e. j

ogcime

tipus
a szerzds ideje,

c)

j

tipus

motorkerdkpdr:

'

a szerzds i

e,

jogcfme

tfpus
'd

s/erzes ideje. jogcirne:

tipus
a szcrt.ts ideje, jogcfrne

7

2.

Yizi vag), Idgi j:irurii:

a)

jelle_ee:

tipusa:

a sz,erzis idcje, jogcime

b)

jellege
tfpusa:
a szerz6,s ideje, jogcfme

3.
a)

V6dett miialkotds, v6dett gyiijtem6ny:
egyedi alkot6sok:
megnevez6s

db

megnevezes

db

megnerrez6s

db

... nlegnevezis

db

megnevezis

db

megnevezds

db

a szerz6s ideje, jogcime:

a szerzds ideje, jogcime:

a szerz€,s ideje, jogcfrne:

h)

gyujtemen-y:

a szerz€s ideje, jogcime:

a szerz€s ideje, jo

A SZCTZES

e,

jogc(me:

8

4.

E,gyeb. daratronkdnt vagy keszletenkent (gytijtentdnyenkdnt) a mindenkori ke{pviseloi
alapdii hathavi osszegdt meghalado drtekti ingosirg:

a)

megnevezds:

a szerzd,s ideie, jogcime:

b)

megnevezes

a szerzd,s ideje, jogcime:

c)

megnevezds:

a szerz€s ideje. jogcirne:

d)

megnevezds:

a szerzds idej e, j ogcime:

e)

megnevezes:

a szerz€,s ideje, jogcime:

5.

F.rtdkpapfrban elhel,vezett megtakarit6s
rdszj egy, kincsterj egy, vagyonj egy,

megnerrezds:

neveftdk, biztosftfsi osszeg :

megnevezis:
nevdrtdk. biztositdsi osszeg:

megnevezds:

nevdrtek, biztosft6si

(t
b

megnevezds:

n6vdrtdk. biztosi

6sszeg:

rnegnevezds:

nevirtek.

clsftiisi 6sszeg

agy egy6b befektetds (reszv6ny, kotvdny,
ertdkti biztos(t6s stb.):

9

6.

Ft

Takarekbetetben elhell'ezett nregtakarftds

Ft

7.

A rnindenkori kdpvisel6i alapdij hathavi

osszeget meghalado kdszpdnz:
Ft

8.

Az dsszessegdben a mindenkori kepviseloi alapdfi hathavi dsszegdt meghalado
penzintdzeti szam lakovetelds vagy m6s, szerzod€s alapjan fenndllo pdnzkovetelds

a)

penzintdzeti szitmlakdvetelds:

forintban
dev izabau

b)

(

fori ntdrtek en)

m6s szerzodds alapjdn fenn6llo pinzkovetel6s cisszege:
Ft

9.

IVI6s, jelentSsebb drtekti
kepviseloi alapdij hathavi o

megnevezds:
megnevezds:
megnevezds:
megnevezds:
megnevezds:
megnevezds:

megnevezis
megneve

, ha az,ok egyrittes irteke a mindenkori
get meghaladja:

- r0
I

II.

Tartozisok
Eblren a rovttb:rn k6rjtik fclttintetni a l<tiztartozas cim6n,
valamint a p6nzint6zettel vagy mag{nszcnr6ll'ekl<el szenrben
esetlegesetr f en n :lll6 tartoziisait

1.

Kdztartozds (ado, vdm, iltetdk. tb-jdrulek sttr.)
Ft

2.

3.

Penzintdzettelszembeni tartozils (hitel, kolcson stb.):

o,

000

I]t

Maginszem6lyekkel szembenitartozds
" "'r

IV
Egy6b ktizlend6k

n1

- ll
Ir)
;OV NUEI-IINI

rdsz"
NYI

LAT K OZAT

(az orszaggyrilcisi kepviselo -iavadalmazdsdn kfvtili adokoteles jovedehnek)

l.

Foglalko zisa: ...(/..'./L.(
Munkahelye:
S

7i? n

,/Z

nrfu

ztinetel teti-e fo gl alko

zisttt

rgen

nem
Fo gl al ko

zits/},ol szarrnazo

h

av

i adokotel es (brutt6) j ovedel me

4r2

Cae I;t

2. Az 1. pontban irt foglalkozdsan kivtili, valamennyi olyan tevdkenysdge,
adokdtel

es j

amelybol

ovedelme szarmazik:

a) A tevikenyseg megnevezdse:

t) Akifizet6 szerndlye
(kivdve a jogszabdlyon alapul6 titoktart6si kotelezetts6g al6 eso tev6kenysdgek):

c) A jovedelem rendszeressdge (havi, eg-vib rendszet"ess6gti, eseti vagy idoszakos):

d) A jovedelem (brutto) osszege

" Csak az. r>rsz.agg..vi.ilesi kepviselo

tolti ki!

Ft
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a) A tevdkeny,'seg nlegtrevezise

h) A kifizet6 szemilye
(kivive a jogszabdlyon alapulir titoktart6si kiitelezettseg

c) A jovedelem rendszeressege (havi,

d) A j6vedelem (brutt6) osszege

eg1"db

...........1.

eso tevekenysdgek):

gri, eseti vagy idoszakos):

Ft

a) A tevdkenysig rnegnevezise: .....

b) A kifizet6 szemelye
alapulo titoktarl6si kotelezettsdg al6 eso tevekenysegek):
(kivdve a j o

c) A j

d)Ai

rendszeressdge (havi. egye b rendszeressdgti, eseti vagy idoszakos):

elem (brutt6) dsszege

Ft
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C) r6sz

GAZDASACI ERDEKELTSEGI NYILATKO ZAT
Gazdasigi t{rsasigban fennill6 tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:

r,

l.

Gazdasdgi tdrsasdg neve

2. Szdl<helye

3. Gazdasigi tilrsasrig fonn6ja

4. Azdrdekeltsdg

formdja (tulajdonos, rdszvdnyes. bt. eseten beltag/ktiltag stb.):

5.Atulajdoniirdekeltsdgkeletkezdsekoriar.6nya:

6. A tulajdoni irdekeltsdg jelenlegi
7. Nyeresdgbol val6

8. A

ardnya:

o/
/o
o/
/o

reszeseddse

gazdas6gi tarsasiigban viselt tisztsdge:

II.
l.

Gazdas6gi t6rsas6g neve: ....

2. Szekhelye:

3. Gazdas6gi t6rsasig fbrm6ja:..

4. Az drdekelts6g lormdja (tulajdonos, rdszvenves, bt. eseten beltaglktiltag

5. A tulajdoni drdekeltsdg keletkezesckori arinya

%

6. A tulajdoni drdekeltsdg jelenlcgi arfnya:

o/
/o

7. Nyeresdgbol valo

%

8. A

rcszcsedese

gazdas6gi tdrsasaigban viselt tisztsege: ......

stb.):

-14

III
l. Gaz.dasdgi tdrsasdg neve
2. Szikhelye:

3. Gaz.dasigi tdrsas6g forrndja

4.

Az.

erdekeltsig fbrnrdja (tulajdonos, riszvdnyes. bt. eseten beltaglktiltag stb.):

5. A tulajdoni drdekeltsdg keletkezdsekori
6. A tulajdoni

ardnya

drdekeltsdg jelenlegr ardnya

7. Nyeresdgbol val6 rdszeseddse

%

%

%

8. A gazdasdgi talsasdgban viselt tisztsege: .....

IV.

l.

Gazdas6gi tirsas6g neve

2. Szdkhelye

3. Gazdasdgi t6rsas6g

4. Az drdekeltsdg

5. A tulajdoni
6. A tulajd
7

8.A

a

a (tulaidonos, rdszv6nyes, bt. esetdn beltag/kriltag stb.):

Its6g keletkez6sekori arilny a

drdekelts6g j elenl egi ar6nya:

gb6l val6 reszeseddse
as6-qi t6rsasdgban

viselt ti sztsige

o/
/o

o/

/t)

o/
/o

-

l5

V

l.

Gazdasdgi t6rsas6g neve:

2. Szekhelye

3. Gazdasdgi tarsasdg fonndja:

4. Az drdekeltsdg tbrmdja (tulajdonos,

reszv6nyes. bt. esetdn

tag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni irdekeltsdg keletkezesekori arilnya:

o/
/o

6. A tulajdoni irdekeltsig jelenlegi arinya

o/
/o

7. Nyeresigbol val6 rdszesed6se:
8.

A

o/
/t)

gazdasagi t6rsas6gban viselt tisztsd

l. Gazdasdgi t6rsas6g neve
2. Szdkhelye

3. Gazdas6gi tfrsastig

4. Az

erdekeltsdg

a:

a (ulajdonos, riszvdnyes, bt. esetdn beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni

Itsdg ke letkez6sekori ar/anya

6. A tula.j

Itsdg jelenlegt ardnya

7. N

8.4

bol valo r6szesedise:
s6gi t6rsas6gban viselt tisztsdge:

o/
'/o

t.t

/

/o

,t/o

r6

D)

rr6sz-

KIMUTATAS
orszigg"ril6si k6pviscl6neli az Orsz:igg).'iil6st6l, saj{t pfrtjrlt6I vag,v
kdpvisel6csoportjit6l, illetl'e a ttirr'6nyhoz6i munliit tiinrogat6 alapitvrlnyt6l
kapott, a li6pvisel6 munk{jrlnak ellitrls{hoz sziil<s6ges vagy azzal szoros
tisszcftigg6sben l6vri juttatrisokrtil 6s ing1'encs hasznrlIatba adott dolgokr6l
(a tovrlbbiakban : juttatris)
.az

A juttatds ideie

lr//
,(ru
tuz/

fr/

' Csak

az.

A iuttatds megnevezdse

A juttatds drteke

1673 4 ,///7 ,2227tr?

r/ ///

/zz,z4r4

tu 2*2.r'2//e&

Zzc

orszlggyiilcsi kdpvisel6 tolti ki!

/ru'/fz-.4
. //",
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E) resz.

KIN{TITATAS
az orsz,iggyiil6si k6pviseliinek k6pviseltii mcgbizat'is'Aval iisszeftigg6sben kaptltt
aiind6kair6l 6s az e n-vilatkozat D) pontja al:i nem tartozd ingyenes juttat{sair6l
(a tovdbbial<ban: aj{nd6k)

Az ajtnd6koz6s ideie

,

Az ajinddk

Csak az. orsz.aggyiilersi kipviselo tOlti ki!

nre

gnevezise

Az ajtnddk drtdke

-

l8

F) resz
KTMI.JTA'TAS
tev6l<en1,s6ge, ing6 vagy- ingatlan tulajdona, illetve ezeliltez fiiz(idii eg;v6b
jogosultsziga alapj:in, toviibbrl e nyilatl<ozat C) pnntjf ban megieliilt gaztlas{gi

birrnil.ven

tirsasig(ok)nal< juttatott rillami, illetve eurripai uni6s t{rnogatrlsokt'61 (a
tovribbialiban : timo gatf s)
A t6mogatds
.jogosulda

A t6mogat6s

A tdmogatist

A tdmogatds

A tdmogatds

megszerzesdnek

megszerzds6nek

nyrijto

celja

drtdke

.jogcfme, m6dia

idopontia

A

tfuno-eatds

{C*:F

ev

Kelt

/r. tili"2

h6 (1

.. nap

Jelen nyilatkozathoz cs4toltam a velem koTis h iztartilsban dl hlzas-lelett6rsarn,

ru'4k-

valarnint a velem kozos htntafitsban

nyi I atk o zattfil ny il atkozat

ai

t*

U..::

ilo gyermeke(i)rn.

.

pviselo alirfrdsa

Csal<

az orszagg,viil i.si licpv

i

sc

l6

to

I

t

i ki !

