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1055 Eudaposl, Kossuth-t6r 1-3.

Az OrszApsv[i lis r5l sz6l6 2012.6vi XXXVI. torvdn l. mellikle te alanirin

Vagyon-, jdvedeleru- is gazdasdgi irdekeltsdgi nyildtkozot
o
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A nyilatkozatot ad6 szem6lye

1.

A nyilatkozatot ad6 *:

a)

orsziggyiildsi k6pvisel6

b)

az orszaggyiil6si kdpvise[6vel kdzds hriatartasban d16 h6zas- vagy 6lettars
(a tovribbiakban: hriaasJdtettrirs)

c)

az

? ,,{ \L

orsziggyiil6si k6pviselovel kdzds hAztartAsban 616 gyermek

(a tovdbbiakban: gyermek)

2.

Az orsziggytl6si k6pvisel6 neve:

,)

A hn"as-/6lettars neve:

4.

A gyermek ncve:
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A) r6sz

VAGYONI NYILATKOZAT
I

Ingatlanok.

l.

a)

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

:L.dafr.^*... X. L^1",\

V,o t

4)Ou,9 {-einu 66}

,,,u1

b)

Az ingatlan tcriiletnagysdga

c)

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

d)

Az dptilet fo rendeltet6s szerinti jellege (lak6hrlz, tidtilo, gazdasdgi dpiilet stb.),
az

e)

ipiilet alapteriilete:

{.alJt^A,t ,tlo',?

Az ingatlan jogi jellege ( csalldi

tarsashaz, szdvelkezeti hiiz, mtieml6k, miihely,

tizlet, miiterem, rendeki, garazs, biinyatelek stb.):

2 0ahl.v,s
f) A nyilatkoz6

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

b6rl6 stb.):

+'dl

*dk U/C\

a

g)

Kdz6s tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad m6rt6ke:

h)

A

szerz6s jogcime, ideje

...:{..1i51r..:....

'

i:.Aa

trlk*la 1;
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(ajogviszony kezdete):

2-o.l

Az ingatlan-nyilvdntartasi adatokkal megegyeztien kell kitolteni!
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2.

a)

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

L l.rdq**- Vtr

U.riiful

fxa;L*iu.#..es

56

tahrd^

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga:

c)

Mtiveldsi riga (vagy a mtivel6s al6l kivett tertilet elnevezdse):

d)

Az 6ptilet f6 rendehet6s szerinti jellege 0ak6htu, iidiil6, gazdas6gi 6piilet stb.),
az dprilet

e)

alaptertlere:

[a]At^I1

Az ingatlan jogi jellege (csalddi hria, trirsashaz, szdvetkezeti haz, miiemldk, miihely,
tizlet, miiterem, rendel5, garazs, b6nyatelek stb.):

-t.r-rg*10'

f) A nyilatkoz6 jogrilldsa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszondlvezd,
b6rl6 stb.):

d'Ele.\

g)

Kdzris tulaidon esetin a tulajdoni hrinyad mirtdke: ...

h)

A

szerz6s

jogci me, ideje

(a

4_

.L

jogviszony kezdete):

n^
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3.

a)

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

v,

.3..."d*f--e,&+

*&

b)

Az ingatlan teriiletnagys6ga

c)

Mtvel6si

d)

Az 6piilet fti rendeltetes szerinti jellege (lak6haz, tidtl6, gazdas6gi 6piilet stb.),
az dptiler

e)

6ga (vagy a miivelds a[6]

5-8

kivett teriilet elnevez6se)

atapreriilere: i&L; U4_

Az ingatlan jogi jellege (csal6di haz, t6rsashaz, szdvetkezeti h6z, miieml6k, miihely,

stb.): a
t a'ru-uhjt4-

tizlet. mflterem, rendel6. gariizs, bilnyatelek

I

r)

A

c)

lUE.Se.v\AKdzris tulajdon esetdn a tulajdoni hrinyad m6rt6ke: ............Q-....

h)

A

nyilatkoz6 jogritl6sa (tulajdonos, rilland6, illetve tart6s hasm6[6, haszon6lvez<!,

b6rr6stb.):

szerz6s jogcime, ideje (a jogviszony

.L

kezdete): .....'i"O:l'k...'....

d^d"

1
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a)

A teleptilds neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapeslen keriilel is):

?>-d&,fh,t .x.,....-q***!{.t
b) Az ingatlan tertletnagysdga: 44ZQ v*

bl"t

zg3'& l,/ln-

c)

Miiveldsi riga (vagy a mr.ivel6s al6l kivett tertilet elnevezdse):

d)

Az ipiilet fri rendeltet6s szerinti jellege (lak6h6z, tidUl6, gazdas6gi dpiilet stb.),
az 6piilet alaptertilete:

{4.h.6--{+4h=

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di haz, 1:irsashiiz, sziivetkezeti h6z, miieml6k, miihely,
tizlet, mriterem, rendel6, garazs, b6nyatelek stb.)

W-

iHli,d*.
l) A nyilatkoz6 jog6lkisa (tulajdono

6lland6 , illetve

ta(6s hasmril6, haszondlvezo,

:

b6rl6 stb.)

/-

g)

K6z<is tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad

h)

A szerzis jogcime, ideje (ajogviszony kezdete):

mertdke, ............e--..

?ro

I

I

5.

a)

A telept.ilds neve, ahol az ingallan fekszik (Budapcsten keriilet is):

b)

Az ingatlan tertiletnagysega

c)

Miivel6si 6ga (vagy

d)

Az 6piilet f6 rendeltet6s szerinti jellege (lak6haz, tidtit6, gazdasrigi 6piilet stb.),
az dpiilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jetlege (csal6di haz, tiirsashiiz, szdvetkezeti h6z, miieml6k, miihely,

a mrivel6s

al6l kivett tertilet elnevez6se):

iizlet, miiterem, rende16, gar6zs, b6nyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos, dlland6,

illctve tart6s hasznel6, haszon6lvezo,

b6rl6 stb.):

g)

Kcizis tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad mdrtdke:

h)

A

szerz6s jogcime, ideje

(ajogviszony kezdete):

5

6

a)

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

b)

Az ingatlan teriiletnagys6ga:

c)

Miiveldsi 6ga (vagy a miivelds al6l kivett tertilet elnevez6se)

d)

Az 6piilet fd rendeltetds szerinti jellege (lak6haz, tidtilo, gazdasdgi dptilet stb.),
az dpiilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jeltege (csaLidi haz,

trlLrsashaz, szcivetkezeti hriz,

miiemldk, mrihely,

iizlet, miiterem, rendel<i, gardas, b6nyatelek stb.):

l) A nyilatkoz6 jog6lldsa (tulajdonos, iilland6, illetve ta(6s hasm6l6,

haszon6lvez<i,

b6rlo stb.):

g)

Kdz6s tulajdon eset6n a tulajdoni hanyad m6rt6ke: .......

h)

A

szerz6s jogcime, ideje

(ajogviszony kezdete):

7

a)

A telepi.it6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keriilet is):

b)

Az ingatlan teriilelnagysiiga:

c)

Miivel6si 6ga (vagy a mijvelds al6l kivett teriilet elnevezdse):

d)

Az dpiilet fii rendeltetds szerinti jellege 0ak6h6z, iidill<i, gazdas6gi 6ptilet stb.),
az dptilet alapter0lete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csahldi h6z, tarsash6z, szdvetkezeti h6z, miieml6k, miihely,
iizlet, miiterem, rendelS, gar6as, brinyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6

jogrillasa (tulajdonos, 6tland6, illetve tart6s hasm6l6, haszon6lvez<i,

b6rlo stb.): ..

g)

Kdzds tulajdon esetdn a tulajdoni hdnyad m6rt6ke: .............................

h)

A

szerz6s jogcime, idejc (a jogviszony kezdete):

6

It.
Na91,

l.

O

a)

6rt6kii ing6sf gok

('pjirrnr iivck:
tipus

szemdlygdpkocsi:
a szerzds ideje,

jogcime

lipus
a szerzds ideje, jogcime

tipus
a szerzds ideje,

b)

jogcime:

teherg6pj6rmri, aut6busz:

tipus

a szerzds ideje, jogcime

tipus
a szerzls ideje, jogcime:

tipus
a szerz€s ideje, jogcime

c)

motorker6kp6r:

tipus

a szsrzps ideje, jogcime:..

tipus
a szerzds ideje, jogcime

tipus
a szerzds ideje. jogcime

l
2.

Vizi vagy l6gi jf rmii:

a)

jellege:
lipusa:
a szerz€s ideje, jogcime

b)

jellege:
tipusa:
a szerz€s ideje, jogcime

3.
a)

a

V6dctt miialkotris, v6dett giiijtem6ny:
egyedi alkotdsok:
megnevezes

db

megnevezes

db

megnevezes

cllr

megnevezes

db

.... megnevezes

db

megnevezis

db

szerzis ide.ie, jogcime:

a szerzds ideje, jogcime:

a szerz|s ideje, jogcime:

b)

gyfijtemdny:

a szerz|s ideje, jogcime:

a szerzls idcic,.iogcime

a szerzds idcje, jogcime:

-8-

4.

Egydb, darabonkdnt vagy k6szletenk6nt (gyrijteminyenk6nt) az Orsziggyiil6srSl sz6l6
2012. dvi XXXVI. t6rvdny 104. $ (l) bekezd6se szerinti k6pvisel6i tiszteletdij hathavi
6sszegdl meghalad6 drtikii ing6srlg:

a)

megnevez6s: ........

a szerzls ideje, jogcime:

b)

megnevezis:

a szerzds idejc,

c)

jogcime:

megnevez6s:

a szerz€s ideje, jogcime:

d)

megnevez6s:

a szerz€s ideje, jogcime:

e)

megnevez6s:

a szerzls ideje, jogcime:

5.

Ertdkpapirban elhelyczett megtakaritris vagy egy6b befektet6s (reszvdny, kdtv6ny,
r6szjegy, kincst6rjegy, vagyonjegy, nagy 6rtdkii biaosil6s stb.):

megnevezes:

Anl^t,,- .,{r* b"ztotS.lrr

ndv6rt6k, biztosit6si dsszeg:

Lr^A^"*
"""" k.
"""'N

megnevez6s:

n6vdrt6k, biaositiisi dsszeg:

megnevezds:

n6vdrt6k, biztositasi 6sszeg:

megnevezes:

ndv6rtdk, biztositrisi cisszeg:

megnevezes:

nivirtik.

biztositdsi dsszcg: ...........

2L,...........!t2.. ooo

+t
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6.

l'akarikbetitbcnelhelyezettmegtakarit6s

Irt

l:l

7.

Az Orsziggyiil6sr<il sz6l6 2012. €vi XXXVI. torv6ny 104. $

(l)

bekezddse szerinti

kdpvisel6i tiszteletdij hathavi 6sszegdt meghalad6 k6szpdnz:

q r1+lu- j*
8.

Az

a)

hitelintdzcti szimlakdvetel6s:

Ft

iisszess6gdben az Orsz6ggyrildsr<il sz6l6 2012. 6vi XXXVI. tdrv6ny I 04. $
bekezd6se szerinti k6pvise[6i tiszteletdij hathavi 6sszegit meghalad6
hitelint6zeti szamlak<ivelelds vagy m6s, szerzodds alapjan fennrill6 p6nzk<ivetel6s:

(I

)

Ibrintban
dev i z;iban ( fo ri nt6rtdken )

b)

mds szerzddds alapjrin

fennill6 p6nzkdveteles

6sszege:

Ft

9.

Mris, jelent6sebb 6(6kri vagyontriLrgyak, ha azok egyiittes €rtdke az Orsziggyiil6sr6l
sz6lo 2012.6vi XXXVI. t6rv6ny 104. $ (1) bekezd6se szerinti kepvisel<ii tisaeletdij
hathavi 6sszegdt meghaladja:

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

- t0 III.
Tartozisok
[,bben a rovalban krirjiik fcltiintetni a kiiztartozis cim6n,
valamint a hitclint6zettel vag-v magf nszem6lyekkel szembcn
csetlegcsen fenni116 tartozf sait

l.

KdaartozAs (ad6, v6m, illet6k, tb-jrirul6k stb.): ......

...........Fr

2.

3.

Ilitelintdzeltel szembeni lartoz6s (hitel, k6lcs6n stb.)

{...rk}o}- 48 '.^^-0J ft

Magrinszcmilyekkel szembeni lartozis:

Irt

..

....Fr

IV
Egy6b ktizlend6k

t.lr..r^*r]R/+{r.\sda

wull

U{f,,^,\-

0qbd^{efo-.z

a-t

.t

-
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B)

r6szt

JOVEDELEMNYILATKOZAT
(az orsziggytil6si kdpvisel6 javadalmaz-isan

1.

h-r

Foglalkoz.iisa:

kiviili

ad6k6teles jdvedelmek)

pdL-q.lo:.......

Munkahelve
lgen

Sziinctclteti-e foglalkozris6t:

nem
FoglalkozisriLb6l szirmaz6 havi ad6k6teles (brutt6) jcivedelm

2.

Az

l.

pontban

irt

",

l..LL

foglalkozlsan kivtili, valamennyi olyan tevdkenys6ge, amelyb6l

ad6kdteles jdvedelme sziLrmazik:

a) A tev6kenysig megnevezdse

(d'i^kn*#A,

b) A kifizet<i szemdlye
(kiv6ve ajogszab6tyon alapul6 titoktaflasi kdtelezettsdg al6 es6 tev6kenys6gek):

c) A jrivedelem rendszeressdge (!avi.egy6b rendszeress6gfi, eseti vagy id<iszakos):

d) A jdvedelcm (brutt6) 6sszege

' Csak

I1

az orsz6ggy0ldsi kdpvise16 tOlti

ki!

330 0rc,

rY/tJ

1)

a)

A tevdkenysdg megnevez6se

b) A kifizelo szem6lye
(kivdve ajogszab6lyon alapul6 titoktartiisi kdtelezetts6g al6

es<i

tevdkenys6gek):

c) A jdvedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rendszeressdgri, eseti vagy id6szakos):

d) A jdvedelem (brutt6) risszege

Ft

a) A tev6kenysdg megnevezdse:

b) A kifizet6 szem6lye
(kiv6ve a jogszabiilyon alapul6 titoktart6si kotelezetts6g akl eso tevdkenysdgek):

c) A j6vedelem rendszeressdge (havi, egy6b rendszeress6gti, eseti vagy id6szakos):

d) A j6vedelem (brutt6) dsszege

F1

-
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C) r6sz

GAZDASAGI ERDEKELTSEGI NYILATKOZAT
Gazdas:igi tirsasigban fcnnrill6 tiszts6gc vag.r- 6rdekclts6gc:

I

l.

Gazdasrigi tiirsasdg neve:

2. Szdkhelye: ........

3. Gazdasrigi tarsasdg form6ja

4. Az

drdekeltsdg formrija (ulajdonos, r6szvdnyes, bt. eset6n beltag/kiiltag stb.):

5. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkezdsekori
6. A tulajdoni

ar6nya

6rdekelts6g jelenlegi arAnya: ...

7. Nyeres6gb6l val6 r6szesed6se:

8. A gazdasdgi

tarsas6gban viselt tisasdge:

.

II.
1. Gazdasdgi t6rsasSg neve

2. Sz6khelye:

3. Gazdas6gi tarsasdg form6ja: ..........

4. Az drdekelts6g formrija (tulajdonos, r6szv6nyes, bt.

5. A tulajdoni drdekelts6g keletkez6sekori
6. A tulajdoni

beltag&iiltag stb.)

%

arrinya

drdekeltsdg jelenlegi arinya:

7. Nyeres6gb6l val6 r6szesedisc

8. A gazdasrigi

eseten

t6rsas6gban viselt tisztsige: ........

-....-.....

...

oA

o

-14III.
l.

Gazdasiigi t6rsasig neve

2. Sz6khelve

3. Gazdas:igi t6rsas6g lirrmii.ia

4. Az 6rdekelts6g form:ij a (tulajdonos, rdszv6nyes, bt. esetdn beltag/ktiltag

5. A tutajdoni 6rdekeltseg keletkez6sekori

arAnya'. ...

6. A tulajdoni drdekcltsig jelenlegi ar6nya:

...

7. Nyeres6gb6l val6 riszcscd6se
8.

s1b.):

%

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

/o

A gazdasdgi tdrsas6gban viselt tiszts6ge:

rv.
l.

Gazdasrigi tiirsasdg neve: ......

2. Sz6khelve

3. Gazdas6gi tarsasdg formiij a

4. Az 6rdekeltsdg formdja (tulajdonos,

r6szv6nyes, bt. csetdn beltag/kiiltag stb.)

5. A tulajdoni drdekelts6g keletkezdsekori ariinya:

6. A tulajdoni

6rdekelts6g jelenlegi ar6nya

7. Nyeres6gbol val6 r6szesed6se
8. A gazdas6gi tarsas6gban viselt tisas6ge

%

-
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V

l.

Gazdas6gi tdrsasdg ncvc

2. Szdkhelye: .......

3. Gazdas6gi tarsas6g form6ja:

.

4. Az 6rdekelts6g formdja (ulajdonos, r6szvdnyes, bt.

5. A tulajdoni

6rdekelts6g kelelkez6sekori ar6nya

6. A tulajdoni

6rdekelts6g jclenlegi ariinya: .......

7. Nyeres6gb6l val6

esetdn beltag/kiiltag stb.):

%

%

rdszesed6se:

8. A gazdas6gi trirsas6gban viselt tisasige

VI
l. Gazdasigi tiirsasiig

neve

2. Sz-6khelve

3. Gazdas6gi tarsasrig form6ja:

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

5. A tulajdoni

drdekeltseg keletkez6sekori ar6nya:

6. A tulajdoni

6rdekelts6g jelenlegi ar6nya:

7. Nyeres€gb6l va[6 r6szesedise
8. A gazdas6gi tiirsas6gban viselt tiszts6ge

eset6n beltag/ktiltag stb.)

o/o

l6

-

D) r6sz.

KIMUTATAS
az orszfgg-viil6si k6pviscliinek az Orsziggl iil6st6l, saj:it prirtjritril vagl'

k6pvisc16csoportj6t6l, illctvc a tiin,6nl,hoztii munkit t:imogatti alapitv:in1'ttil
kapott, a k6pviscl6 munkij{nak cllft:is6hoz sziiks6gcs vagy aztal sz.oros
iisszeftigg6sben l6v6 juttatrisokrril 6s ingycnes haszn:ilatba adott dolgokr6l
(a tovribbiakban: juttatris)

A juttatris ideje

La l8

to*i + 1o$o(Ltb

y

r

)n lh

"-odol,

,,o.lt4.

L/-Ji, Jn"&, tr^^,.Lf:rr4\

lnlq.

'

i,..oui^.ct .pELL u&A-l.^d.

a,aE

tPtt.

A juttatas 6rt6ke

A juttatiis megnevezese

?t-{cUg x

^?oL-,

o.r,{-o"

,o".Io- /SL{S

lEeO<

Csak az orsz.6ggyiildsi kdpvisel6 tolti ki!

u^t"

U.[rrt

DSL- UrL'ur

",Ao.l*

Lt<S

tooJ+

,-7o 851a+
3

Oc ooo:r't

l9o Ort*.t
LtS

,4o*,t

40{ o(D}+

-17E) r6sz-

KIMUTAI'AS
az orsz6ggr(l6si k6pvisel6nek k6pviscl6i mcgbizatrlsrival iisszcfiiggi'sbcn kapott

ajind6kairril

6s az c

Az ajand6kozas ideje

'

nyilatkozat D) pontja al:i ncm tartoz6 ingycncs juttat:isair6l
(a tov6bbiakban: ajf nd6k)

Az ajdnddk megnevezise

Csak az orszdggyi.ildsi kCpviscl6 t0lti ki!

Az aj6nd6k drt6ke

-
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F) r6sz

KIN{UTATAS
brirmilyen tev6kenys6ge, ingri vagy ingatlan tulajdona, illctve ezekhez f(26d6 cgy6b
jogosultsdga alapjin, tovrlbbf e nyilatkozat C) pontjlban megieliilt gazdas:igi
trirsasrlg(ok)nak juttatott rlllami, illetvc cu16pai unitis tr{mogatrisokr6l (a
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