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Az Orsziiqevrilisrol sz6l6 2012. 6vi XXXVI. t6rv6ny l. melldklete alapjAn

Vagyon-,
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nyilatkozat

iili s i kdpv isc I 5 szd md ra

A nyilatkozatot ad6 szem6lye

I

.

A nyilatkozatot ad6 *:

a)

orsziggyiildsi k6pvisel6

b)

az orsziggyti16si kepvisel6vel k6ztis h6aart6sban el6 hda-as- vagy 6lett6rs
(a tovdbbiakban: hrlzas-/6lettrirs)

c)

az orsziiggyiil6si k6pviselovel kdzds hriztartiisban 616 gyermek
(a tov6bbiakban: gyermek)

lct Ir (1171
J--
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Az orszdggyfil6si k6pvisel<i neve:

J

A

4

A gyermek neve:

hrizasJd lett rirs neve:

*Csak a sajdt szemdlydre vonatkoz6 adatokat toltse ki!
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A) r6sz
VAGYONI NYILATKOZAT
I

Ingatlanok.

t.

a)

A telepiilis ncve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):

TtATtfr /
/u n?* ,-hr

b)

Az ingallan tertilelnagys6ga:

c)

Miiveldsi irya (vagy

d)

Az dptilet f<i rendeltet6s szerinti jellege (lak6h6z, iidiil6, gazdas6gi dpiilet stb.),
az 6piilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csaledi haz, t6nashdz, sz6vetkezeti hriz, miieml6k, miihely,

a

miivel6s al6l kivett teriilet elnevezdse):

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

74Drn tH4?
f) A nyilatkoz6

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

bdrl<i stb.):

1QTA.,

g)

Kdz6s tulajdon eset6n a tulajdoni hrinyad m6rt6ke

h)

A

'

szerzds

l,tlDc.9

jogcime, ideje (ajogviszony kczdete):

Az ingatlan-nyilvdntartdsi adatokkal megegyezien kcll kitiilteni!
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/&t€,t7t7Y'6P4-
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a)

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

tltPATc<l
q

Yr/

,JY

.1:

b)

Az ingatlan teriiletnagysdga

c)

Milvct6si riga (vagy a miivelds al6l kivett tertilet elnevezdse):

d)

Az dptitet f6 rendeltet6s szerinlijellege (lak6hriz, tidiil6, gazdasdgi 6ptilet stb.),
az 6piilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, tilrsashiiz, sz6vetkezeti haz, mflemlek, miihely,
tizlet, mriterem, rendel6, garazs, b6nyatelek stb.):

TDra

tt''r{?

f) A nyilatkozo jog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvez6,
b6rl6 stb.):

-ALr4)D:*,iS

g)

K<iz<is

h)

A

lulajdon eset6n a tulajdoni hanyad mi(dke

szerz6s jogcime, ideje

A?,1htLr7Z'L 'Q.t>

(ajogviszony kezdete)

I
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a)

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

LLIT

54

'i

b)

Az ingatlan teri.iletnagysiiga

c)

Mfivel6si riga (vagy a mfivel6s al6l kivetl tertilet elnevezdse):

d)

Az dptlet

e)

Az ingatlan jogi jetlege (csakidi haz, t6rsash6z, szdvetkezeti hdz, miieml6k, mtihely,

rendeltet6s szerinti jellege (lak6haz, tidi.il6, gazdasrigi dpiilet stb.),
az 6ptilet alaptertilete:
f<i

iizlet. miilerem. rendelo, gar;zs. b6nyatelek stb.):

1flv\4Jil4

f) A nyilatk oz6 jogrilldsa (tulajdonos, 6lland6, itlglve tart6s has4lal6, haszon6lvez6,
b6rl6 stb.) ;

..................

.......11q1n..\t.r.=*:.1,C...................

g)

Kcizrls tulaidon esctdn a tulajdoni hanyad

h)

A szerzis jogcime, ideje (ajogviszony kezdete):

mi(6ke

,4rnlL./ibt- 2o:, +

..

4
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a)

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

b)

Az ingatlan teri.iletnagysriga:

c)

Miivel6si 6ga (vagy a m[ivel6s al6l kivett tertilet elnevezdse):

d)

Az dpiilet {ii rendeltetds szerinti jellege 0ak6h:rz, iidiil6, gazdasdgi dptilet stb.),

eDc-

az 6ptilet

e)

(' ) ?

PI

alaptertilete:

1ct e ?ll<:Ly

Az ingatlan jogi jellege (csakidi hriz, tarsashaz, szdvetkezeti h6z, miiemldk, mthely,
tizlet, m[iterem, rendel6, gari2s, banyatelek stb.):

f) A nyitatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6jllelve.
birki stb.) :

..................

t4rt6s hasznril6, haszondlvezo,
.....1.(..1./..:.1.)..71-*.t.f...........

g)

Krizds tulajdon esetdn a tulajdoni hrinyad m6rrdke

h)

A szerz6sjogcime, ideje

(a

n>4ruJtuc .,/qq4

jogviszony kezdete):

5.

a)

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

hto,t,\=i;
34 "l

tt.

b)

Az ingatlan teriiletnagysdga:

c)

Miiveldsi 6ga (vagy

d)

Az 6piilet fti rendeltetds szerinti jellege (lak6hAz, iidiil6, gazdas6gi 6ptilet stb.),

a mrivel6s

al6l kivett leriilet elnevez6se):

az 6ptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hin, tlrsashitz, szdvetkezeti hriz, miieml6k, mrihely,
iizlet, mtiterem, rendel6, garazs. b6nyatelek

f) A nyilatkoz6 jogrill6sa
bdrl6 stb.):

'/A7tAt/"/l?

stb.,)

(tulajdonos, 6lland6.

r

jlletve tartos

haszn:i16, haszon6lvezo,

Vtr A) }-'+ --t

g)

Kdzds tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad mdrtdke: ........

h)

A szcrzis jogcime. idcje (ajogviszony kezdete):

a>
..11../...

,//2

6.

a)

A telcptilds neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilcl is)

Z,lt tt e Ge-?
b)

Az ingatlan teriiletnagysiiga

c)

Miivel6si 6ga (vagy

Vl t

d)
e)

o,

a m[iveles al6l

(

5#6

\'-rC

(*

u^?

kivett teriilet elnevezdse): .............

A u_t-(rl.?...,...1.!.i.1.1.P .,

. a4.) Dr1'.C.C... eVtca r

Az dptilet f6 rendeltetds szerinti jellege 0ak6haz, iidiil6, gazdas6gi dpiilet stb.),

az6piiletalaptertilete:

L1uj1nlt

.g{

^2

Az ingatlan jogi jellege (csalddi haz, tri.rsashaz, szdvetkezeti hda mrieml6k, miihely,
iizlet. miiterem. rendelo. gardzs. brlnyatelek stb.;:.

cJlt 4D

f) A nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos,
b6rlo stb.)

Alland6.

t{A'

t

illewe tart6s haszn6l6, haszon6lvezo,

...:T!.(/ A ) Drl---,f

g) Kdzds tulajdon eseten a tulajdoni hrinyad m6rtdke
h) A szerzesjogcime, ideje (ajogviszony kezdete):

,/tz
(/-

.l>t8

a)

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

b)

Az ingatlan teriiletnagysaga: ........

c)

M[vel6si

d)

Az dptilet fii rendeltet6s szerinti jellege.(lak6hitz", iidtil6, gazdas5gi 6piilet stb.),
az 6piilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csalddi h6z, t6rsash6z, szdvetkezeti hiz, mrieml6k, nriihely,

6ga

(vagy a mtivel6s al6l kivett teriilet eb]evez6se)

iizlet, miiterem, rendelo, garrizs, b6nyatelek slb.):

f) A nyilatkoz6 jog6llisa (tulajdonos, dlland6,

illetve tart6s haszn6l6, haszondlvez6,

b6rl<i stb.):

g)

Kdz<is tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad

h)

A

szerzes

mdrtike: ........................

jogcime, ideje (ajogviszony kezdete):

6
I

Nagy

l.

G

a)

I.

6rti'kii ing6sigok

i'pj:i rnr (r,ek:
tipus

szemilyg6pkocsi:
a szerz6s ideje,

jogcime

lipus
a szerz6s ideje,

jogc(me

tipus
a szerzds ideje,

b)

jogcime

lchcrgipjdrmii, aut6busz:
a szerzds ideje,

tipus

jogcime:

lipus
a szerz6s ideje, jogc

tipus
a szerzds idej

jogcime

tipus

c)
a s7.er7es ideje,

jogcime

tipus
a szerz6s ide.le,

jogcime

tipus
a szerzds ideje,

jogcime

l
2.

Vizi vagr l6gi j{rmii:

a)

jellege:

.....

lipusa:
a szerzds ideje.

b)

jogcime: ........

jellege:
tipusa:
a szsrz{s ideje, jogcime: ......

3.
a)

V6dctt miialkotis, v6dctt gyiijtem6ny:
egyedi alkotiisok:
megnevezis

db

nlc

s

db

megnevezis

db

megnevezis

dh

megnevezes

dh

megnevez6s

db

a szerzes ideje, jogcime

a szerzts ideje, jogcime:

a szerzds ideje, jogcime:

b)

gyiijtemdny:

a szerz6s ideje, jogcime:

a szerzds ideje, jogcim

a szerz6s ideje, jogcime:

-8-

4.

Egydb, darabonk6nt vagy kiszletenkdnt (gyfijtem6nyenk6nt) az Orszaggyiil6sr6l sz6l6
2012.6vi XXXVI. tdrv6ny 104. $ (l) bekezd6se szerinti k6pviseloi tisaeletdij hathavi
<isszeg6t meghalad6 6rt6kfi ing6seg:

a)

megnevez6s: ..........

a szerz6s ideje, jogcime:

b)

megncvezds:

a szerz|s ideje, jogcime:

c)

megnevezis:

a szerzds ideje, jogcime:

d)

megnevczis:

a szerz€s ideje, jogcime:

e)

megnevezds:

a szerz6,s idcje,

5.

jogcime

Ert6kpapirban elhelyezett megtakaritiis vagy egydb befektetds (rdszv6ny, kdtvdny,
r6szjegy, kincstrirjegy, vagyonjegy, nagy e(6kti biaosiuis stb.):

1ae//c1 zttwr*f

megnevezes:

/J.S:t:. -t

n6vdrt6k, biZositdsi 6sszeg:

Pf€Q

megnevez6s:

f

n6v6rt6k, bizlosit6si 6sszeg:

73.sa

megnevezis:

1

n6vdrtik, biaositiisi dsszeg:

megnevez6s: ....

Y{qG/AD

....

n6v6rtdk, biztositiisi <isszeg

'6 I?!,

4<ntz,qh

3,?st

ndv6rtdk, biztosit6si 6sszeg:

megnevez6s:

7.321

vk

Vqr

T<s+
€3,/tt /,) /U'N-tt-,.lrctCSr )cc;?
jy q,; ,/](
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6.

Takarikbet6tben elhelyez-cttmegtakarit6s:

II

.

lrt

'1. Az Orszaggyiildsr6l sz6l6 2012.6vi XXXVI. tdrv6ny 104. $
k€pvisel6i tisaeletdij hathavi 6sszeg6t meghalad6 kdszpenz:

(l)

bekezddse szerinti

ti

8.

Az

a)

hitelintdzeti szirnlakcivetel6s:

az Orsz;iggyiildsrol szolo 2012. 6vi XXXVI. tdrv6ny I 04. S
bekezd6se szerinti k6pvisel6i tiszteletdij hathavi cisszeg€t meghalad6
hitelintdzeti szimlak6vetel6s vagy m6s, szerzodds alapj6n fenndll6 p6nzk<ivetel6s:
dsszessd geben

forintban: .........

*1

(I

)

t!, /rrf -

deviziban (forint6rtdken): .....

b)

m6s szerzod6s alapjdn fenn6tl6 pdnzkrivetel6s risszege:

..

9.

F't

Mas, jelent6sebb d(6kii vagyontargyak, ha azok egytittes erl5ke az Orszaggyiildsr6l
sz6l6 2012.6vi XXXVI. tdrvdny 104. $ (l) bekezd6se szerinti k6pviseloi tiszteletdij
hathavi 6sszeg6t meghaladja:

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

- l0 III.
Tartozrisok
Ebben a rovatban k6rjiik feltiintetni a kdztartozfs cim6n,
valamint a hitclint6zcttel vagr magf nszem6ll'ekkcl szemben
esctlcgesen fenn:ilLi tartozisait

l.

Koztartozris (ad6, vdm, illctik, tb-j6rul6k stb.):
..

2.

..Ft.

Ilitelinldzettel szembeni lartozas (hitel, krilcsdn stb.)
......... Ft

3.

Magiinszem6lyekkelszembenitartozas
.Fr

IV.
Egy6b ktizlend6k

-

11 -

B) r6sz'
JoVEDELEMNYILATKOZAT
(az orsziggyril6si k6pviselo javadalmaz{siin

1.

kiWli

ad6k6teles jdvedelmek)

Foglalkozasa

Munkahelye
lgen

Sztinctelteti-e foglalkoziisrit:

nem

Foglalkozisrib6l szlmrazi havi ad6kdteles

2. Az l. pontban irt fogl

tt6).i<ivedelme

F1

vtili, valamennyi olyan tevekenys6ge, amelyb6l

ad6k<iteles j<ivedelme s

a) A tev6kenys6g megnev

SC

b) A kifizet6 szem6lye
(kiv6ve ajogszdbdlyon alapul6 titoktartasi kdtelezettseg al6 es6 tev6kenys6gek):

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

d) A jdvedelem (brutt6) dsszege

'Csak

az orsz6ggyiildsi

kdpviscl6lt lti ki!

F1

-12.-

a)

A tcvdkenysdg megnevez6se

b) A kifizet<i szem6lye
(kivdve ajogszab6lyon alapul6 titoktartrisi k6telezetts6g alii es6

c) A j<ivedelem rendszeress6ge (havi, egydb rendszeress6gr.i.

d) A jdvedelem (brutt6) 6sszege

ys6gek):

eti vagy idoszakos):

F1

a) A levdkenysdg megnevez6se

b) A kifizet6 szem6lye
(kiv6ve a jogszabdlyon

c) A j 6vedel

apul6 titokta(Asi kdtelezerlsdg al6 es6 tevdkenysdgek):

rendszeress6ge (havi, egydb rendszeress6gti, eseti vagy id6szakos):

A jdvedelem (brutt6) 6sszege:

F1

t3

-

C) r6sz

GAZDASAGI 6,NNBXOI-TSBGI NYILATKOZAT
Gazdas6gi t6rsas{gban fenndlli tiszts6gc vary 6rdekelts6ge:

I.
l.

7;^1

2. Szekhelve

SuDalesl }.D^/el?. q if

tv?a

3. Gazdasigi tdrsasiig form6ja:

4. Az 6rdekelts6g formdja (ulajdonos,

r6szv6nyes, bt. eset6n beltag/ktiltag stb.):

-7(t4 gt'cC'c{

5. A tulajdoni drdekelts6g keletkezdsekori
6. A tulajdoni

ar6nya

+r9e 65

drdekeltsdg jelenlegi ariinya

,'+6 e

7. Nyeres6gb6l val6 r6szesed6se:

8. A gazdas6gi

t6-

IIGD.S tq', t

Gazdasiigi tiirsasdg neve

r

%

%

%

tarsas6gban viselt tisas6ge: ......

II.
l.

Gazdasrigi tiirsasiig neve

2. Sz6khelve: ..-...

3. Gazdasrigi tiirsasig formrija: .........

4. Az drdekeltsdg formrija (tulajdonos, rd

5. A tulajdoni drdekelts6g keletkez6sekori

6. A tulajdoni

yes, bt. eset6n beltag/ktiltag stb.):

aranya

o/-

drdekelts6g jelenlegi ar6nya: ........

7. Nyeresdgbol val6 r6szeseddse

8. A gazdas6gi

t6rsasrlgban viselt tisas6ge

.Yo

-14III.
l.

Gazdas6gi tdrsasiig nevc:....

2. Szikhelye

3. Gazdas6gi tdrsasdg formiija: ....

4. Az 6rdekelts6g formrija (tulajdonos,

rdszv6nyes, bt. esctdn bcl

5. A tulajdoni drdekeltsdg keletkez6sekori
6. A tulajdoni drdekcltsig jelenlegi
7. Nyeres6gb6l val6

iiltag stb.)

ar5nya

ardnya

rdszesed6se

/

8.

A gazdasdgi tarsasAgban viselt tisztsdgeV'..........

,lv.
1. Gazdasiigi tiirsasag neve: ...........

2. Sz6khclve

3. Gazdas6gi tarsas6g lorm6ja

4. Az tirdekel

a (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. eset6n beltag/kiiltag stb.):

tulajdoni 6rdekelts6g keletkezdsekori ariinya

6. A tulajdoni

drdekelts6g jelenlegi ar6nya:

7. Nyeres6gb6l val6 r6szesed6se:.....
8. A gazdasdgi tarsas6gban viselt tisas6ge

%

- t5 \/
1. Gazdas6gi 16rsas6g neve:

2. Szdkhelye

3. Gazdas6gi tdrsasiig formrij a

4. Az 6rdekelts6g form6ja (ulajdonos, r6szv6nyes, bt. esetdn beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkezdsekori aninya

6. A tulajdoni

6rdekeltsig jelenlegi ar6nya

7. Nyeres6gb6l val6
8.

...... /o

........%

r6szesed6se

A gazdasrigi tirsasiigban viselt tiszts6ge

VI.
I.

Gazdasdgi tiiLrsasrig neve: .......

2. Sz6khelve

3. Gazdasdgi tarsasiig formrija

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

5. A tulajdoni drdekeltsdg keletkez6sekori ar6nya: .....
6. A tulajdoni

6rdekelts6g jelenlegi

ar6nya:

7. Nyeres6gbSl val6 r6szesedise
8. A gazdasrigi trirsas6gban visclt tisas6ge

eset6n beltag,&iiltag stb.):

o/

.............. yo

- t6 D) r6sz.

KIMUTATAS
az orszdggyiil6si k6pvisel6nck az Orszf ggyiil6st6l, sajrit

pfrtj6t6l vagr

k6pvisel6csoportjdt6l, illctve a t0rv6nyhozr5i munkrit trimogat6 alapitvrinyt6l
kapott, a k6pvisel6 munk{jrinak ell{t6sdhoz sziiks6gcs vagy azzal szoros
iisszefiigg6sben l6v6 juttat{sokr6l 6s ingycncs haszn:ilatba adott dolgokr6l
(a tovf bbiakban: juttat{s)
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az orsz6ggyiildsi kdpviselo tOlti
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ASvl 'ftq 11=1)
-i7- trd< sTr.al
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A 4t

'Csak

L

-
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Nf glr, {ea 3Js
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It.4'ic,

XeGrf4mrZ'=tcn

s,lt
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@2tcc, R<11Dk)1 3{-

L4,:uo'Ttt
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1 QeC,

Jtr(,'DJ fil**tt-r)e( - )

ltY GPli,
Jc{

A juttat6s 6rtike

A juttatas megnevez6se

A j uttatris ideje

40q ')-))
h{:}fi,
l"\ 2l"i

fr"q
8.?tts,

.A'

-17E) r6sz-

KIMUl'A1'AS
az orszrigryiil6si k6pvisel6nek k6pvisel6i megbizat:is:ival tisszefiigg6sben kapott

aj6nd6kairril

6s az e

Az aj6nddkozas ideje

'Csak

nyilatkozat D) pontja ali nem tartozri ingrenes juttatdsairril
(a tovtibbiakban: aj:ind6k)

Az aj6nd6k megnevezise

az orszlggyfildsi kCpvisel6 t0hi

ki!

Aziliifitdek erreke

- l8 F) rdsz

KIMT]'I'ATAS

birmilyen ter'6kcnys6ge, ingri vagr ingatlan tulajdona, illctve ezckhcz fiiz6d6 egy6b
jogosults:[ga alapjdn, tovribb{ e nyilatkozat C) pontjiban megicl6lt gazdasrigi
trirsasrig(ok)nak juttatott illami, illetve eu16pai uniris trimogat6sokr6l (a
I

A tamogatds
jogosultja

Kelt:

ovribbiakban : tri m ogatris)

A tiirnogat6s

A liimogates

A tifunogat6st

megszerz6s6nek

megszerz6s6nek

nytjt6

iogcime, m6dia

id6pontla

Y- {5e/
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u,|h:I,'nu

A t6mogads
cdlja

4

I

.nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem kdztis h6aart6sban 616 h6zasJdlettrirsam,

Q-4-vy ?v+i
valamint a velem k<izcis hdztartfsban

ny i tatkozatriVnyi

d16

gyermeke(i)m,

latkozatait-

{
\a

'

Csak az orsz6ggyuldsi kdpvise16 tolti ki!

k6pvisclo aliirisa

A tiirnogatas
6rt€ke

