OrsziggY0l6s
Mentelmi bizottsdrg
"i-3
1055 BudaPest, Kossuth ter

I szol6 2012. evi XXXVI. torv6nv

Az Orsz6sqvril

1.

rnell eklete alaoi6n

Vagyon-, jdvedelem- ds gazdasdgi tirdekeltsdgi nyilatkozat
o rs zd g gy

{ilds

i kdpvis el6 s zdmdra

A nyilatkozatot ad6 szem6lye

t.
a)

Anyilatkozatota{d6*'
orczaggyiil6si

kdpvisels

i/bh

JaE/c
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/-o'z /C

b)

az orczbggyiil6si kdpvisel6vel k6z6s hl^atlAsban
(a tov6bbiakban: bizas- I flettars)

c)

az orszitggytil6si k6pviselSvel kozos hdztarthsban 6lo gyermek
(a tov6bbiakban: gyermek)

2.

Az orszdggytildsi kdpvisel6

J

A hgzas-/dlettars neve:

4

A gyermek neve:

hivas- vagy 6lettars

o,z/ O

4

neve:

lr/,

615

r)

tl:g 4

*Csak a saj6t szem6ly6re vonatkoz6 adatokat t6ltse ki!
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A) r6sz

VAGYONI NYILATKOZAT
I.
Ingatlanok"

1.

a)

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

{c/.4rr>

2CCC

n

)2

b)

Az ingatlan teriiletnagys6ga:

c)

Mtivel6s

d)

Az 6ptilet fd rendeltetds szerinti jellege (lakdha% tidiil6, gazdasigi 6ptilet stb.),

e)

i

trya(vagy a miivel6s al6l kivett teriilet elnevez6se):

azdptletalaptertilete:

2COr_Z

Azingatlan jogi jellege (cldani hilz,tarsashaz, szcivetkezetih[z, miieml6k, mtihely,
ijizlet, mriterem, rendel6, garius, banyatelek stb.):

C3o/Cd,'
0 A nyilatkoz6 jog6ll6sa
b6rl6 stb.):

g)

hdz

(tulajdonos, 611and6, illetve tart6s haszr6l6, haszonllvezo,

4-, /O 'd. n og

Kozds tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad m6rt6ke

h) A szerzds jogcime, ideje (a jogviszony kezdete):

*

*Cfp.!./..f .(....?.{:.:.'

Az ingatlan-nyilv6ntart6si adatokkal megegyez6en kell kitolteni!

4z

F/r's .4?aO,
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2.

a)

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

fr

,/g

c/

Qt

(-/

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Mtiveldsi

d)

Az 6ptilet fo rendeltetds szerinti jellege (l$Qbaz, tidtil6, gazdasdgi dptilet stb.),
az 6ptilet

e)

6ga (vagy a mtivelds alol

alaptertilete:

kivett tertilet elnevez6se):

(2

,

k // lr.--r /-€ I

: ,,-/\ L
t/€O /4/t-

Az ingatlan j ogi j ellege (csal4d I in, ttrsashtz, szovetke zeti hdz, mtieml6k, mrihely,
tizlet, mtiterem, rendel6 , garlzs, banyatelek stb.):

dSq

/q'/,'

f) A nyilatkoz6 jogttllSsa (tulajdonos, 6lland6,

hiz

illetve tart6s haszr6lo, haszonllvezo,

b6rl6 stb.):

4 kt 'dau?c
L4

g)

t

Koz6s tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad m6rt6ke

h) A szerzds jogcime,

ideje (a jogviszony kezdete):

;;7s/, /<'( ZCCC-
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a)

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

,'d s 4o'
2ho

b)

Azingatlan tertiletnagys6ga

c)

Mtiveldsi

d)

Az 6ptilet fo rendeltetds szerinti jellege (lak6h6z, tidtil6, gazdasdgi 6ptilet stb.),

6ga

(vagy a miivelds al6l kivett tertilet elnevezdse)

az 6p{ilet alaptertilete:

e)

,tr-7

c(

r-u?z

Azingatlanjogi jellege (csat5di hez,tarsashaz, szdvetkezetihilz,mtiemldk, mtihely,
idzlet, mtiterem, rendelS

, garizs, banyatelek stb.):

0 A nyilatko z5 jogallasa (tulaj donos.
/;
b6rlo stb.)

g)

5O

e

/ 4C€

6lland6, illetve tart6s haszn6lo, haszonllvezo,

..*s .tC

9

Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni hanyad m6rt6ke

h) A szerzes jogcime, ideje (a jogviszony

kezdete):

;-

<<1 Z</r ZOCC.

4

4.

a)

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

CtZ4c/-

5/n

ct

b)

Azingatlan tertiletnagys6ga

c)

Mtivel6si irya (vagy a mtivel6s al6l kivett tertilet elnevez6se):

d)

Az dptilet fo rendeltet6s szerinti jellege 0ak6haz, tidtil6, gazdasiryi 6ptilet stb.),
az dpiilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan j ogi j ellege (csal6di haz, tars ash[z, szovetke zeti htu, mrieml6k, mtihely,

a,-dJ

tizlet, muterem, rendel6 , gar6zs, banyatelek stb.):

0

A

nyilatkoz6 jogttll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tartos haszn616, haszonllvezo,

b6rl6

g)

stb.):

...*.:4./."i..d.?.".t..e.s.

K<izos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad mdrt6ke

h) A szerzds jogcime, ideje (a jogviszony

.'/d

kezdete):

ddr

gs.

5.

a)

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

b)

Azingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Mrivel6si

d)

Az 6ptilet f6 rendeltet6s szerinti jellege (lak6h6z, tidtil6, gazdasitgi 6ptilet stb.),

6ga

(vagy a mtivel6s al6l kivett tertilet elnevezdse):

az 6ptilet alapteriilete:

e)

Azingatlanjogi jellege (csal6di hfuz,tarsashaz, szovetkezetihlz,mtiemldk, mtihely,
tizlet, mtiterem, rendel6, garlzs, banyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6 jogitllasa (tulajdonos, 61land6,

illetve tart6s haszn6l6, haszonllvezo,

b6rl6 stb.):

g)

K6zOs tulajdon eset6n a tulajdoni hanyad m6rt6ke:

h) A szerzds jogcime,

ideje (a jogviszony kezdete):
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a)

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

b)

Azingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Muvel6si 6ga (vagy

d)

Az eptilet fo rendeltetds szerinti jellege (lak6h6z, tidtil6, gazdasdgi 6ptilet stb.),
az dpiilet alapteriilete:

e)

Azingatlan jogi jellege (csal6di h(n,tirsashfn, szovetkezetihin,mtiemldk, muhely,

a muvelds

al6l kivett tertilet elnevez6se):

tizlet, mtiterem, rendel6, gardzs, b6nyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6 jogirll6sa (tulajdonos, 61land6, illetve tart6s haszn616, haszondhezo,
b6r15 stb.):

g)

Koz6s tulajdon eset6n a tulajdoni hanyad mdrtdke

h)

A

szeruls jogcime, ideie (a iogviszony kezdete):

7.

a)

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

b)

Az ingatlan teriiletnagys6ga:

c)

Mtivel6si

d)

Az 6ptilet fo rendeltet6s szerinti jellege (lak6hez, Udtil6, gazdasiryi 6p{ilet stb.),
az 6ptlet alaptertilete:

e)

Azingatlanjogi jellege (csal6di hilz,tarsashaz, szrivetkezetihilz,mtiemldk, mtihely,

6ga

(vagy a miivel6s al6l kivett teriilet elnevez6se)

iizLet, mtiterem, rendel6, garitzs, banyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6 jogitll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6,
b6rl6 stb.):

g)

Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad m6rt6ke

h) A szerzls jogcfme, ideje (a jogviszony kezdete):

haszondhezo,

6

il.
Nagy 6rt6kii ing6sigok
1.

G6pj{rmiivek:

a)

szemdlygdpkocsi

I

SU

6ISHI

PA

vdso-/is

a szerzds ideje, jogcime:

ERo

Ptvtu

tipus

2ClO.
tipus

a szerzds ideje, jogcime

tipus
a szerzds ideje, jogcime

b)

tipus

tehergdpj6rmri, aut6busz:

a szerzds ideje, jogcime

tipus
a szerzds ideje, jogcime

tipus
a szerzds ideje, jogcime

c)

tipus

motorkerdkp6r:

a szerzds idej

e, j ogcime:

..

...

...

..

.. .

tipus
a szerzds ideje, jogcime

tfpus

a szerzds ideje, jogcime
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2.

Ytzi vagy l6gi

a)

jellege:

jfrmii:

tipusa:

a szerzds ideje, jogcime

b)

jellege
tipusa:

a szerzds ideje, jogcime

3.
a)

V6dett mffalkot{s, vddett gyiijtem6ny:
egyedi alkot6sok:
megnevez6s

db

megnevezds

db

megnevezds

db

megnevez6s

db

megnevezds

db

megnevez6s

db

a szerzds ideje, jogcime:

a szerz6,s ideje, jogcime:

a szerzds ideje, jogcime:

b)

gyujtem6ny:

a szerzds ideje, jogcime:

a szerzds ideje, jogc[me:

a szerzds ideje, jogcime:
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4.

Egy6b, darabonk6nt vagy k6szletenk6nt (gytijtem6nyenkdnt) az Orszitggytilesr6l szolo
2012.6vi )CC(VI. tdrv6ny 104. $ (1) bekezdese szerinti kepviseloi tiszteletdij hathavi
osszeg6t meghalad6 drtdkti ing6s6g:

a)

megnevez6s:

a szerzds ideje, jogcime:

b)

megnevezds:

a szerz€,s ideje, jogcime:

c)

megnevez6s

a szerz6,s ideje, jogcime:

d)

megnevez6s:

a szerzd,s ideje, jogcime:

e)

megnevezds:

a szerzds idej

5.

e, j

ogcime:

Ert6kpapirban elhelyezett megtakarit6s vagy egyeb befektet6s (r6szv6ny, kotv6ny,
r6szjegy, kincstarjegy, vagyonjegy, nagy drtdkti biztosftis stb.):

megnevez6s:

ndvdrtdk, biztosit6si osszeg:

megnevezds:
n6v6rt6k, biztositasi osszeg :

megnevezds;
n6v6rt6k, biztosit6si cisszeg:

megnevezds:
n6v6rt6k, biztositasi cisszeg :

megnevez€s;
n6vdrt6k, biztosit6si osszeg:

9

6.

Takar6kbet6tben elhelyezett megtakarit6s

Ft
Ft

7.

Az Orsz6ggyril6sr6l sz6l6 2012. evi XXXVI. torv6ny 104. $ (1) bekezddse szerinti
kdpvisel6i tiszteletdij hathavi o sszeg6t meghala do kesryenz:
Ft

8. Az tisszess6g6bet

az Orsziggyril6sr6l szol6 2012. 6vi XXXVI. torvdny 104. $ (t)

bekezd6se szerinti k6pvisel6i tiszteletdij hathavi osszeg6t meghalad6
hitelint6zeti szAmlakoveteles vagy m6s, szerzodl,s alapj6n fenn6llo p6nzkdvetel6s:

a)

hitelint6zeti szitmlakrivetel6s:

forintban
dev

b)

izitb an ( fo ri nt6 rt6ken)

m6s szerzodes alapjan fenn6ll6 p6nzkovetel6s risszege:

Ft

9.

M6s, jelentosebb 6rt6kti vagyont6rgyak, ha azok egytittes 6rt6ke az Orsz6ggytildsrSl
s2616 2012.6vi )O(XVI. tdrv6ny 104. $ (l) bekezd6se szerinti k6pvisel6i tiszteletdij
hathavi osszegdt meghaladja:
a

megnevezes:
,

megnevezes:
a

megnevezes:
,

megnevezes:

megnevez€s:
a

megnevezes:
,

megnevezes:

megnevezds
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III.
Tartozisok
Ebben a rovatban k6rjtik feltiintetni akdztartozirs cim6n,
valamint a hitelint6zettelvagy maginszem6lyekkel szemben
esetlegesen fenn{ll6 tart ozflsait

1.

Koztartozts (ado, v6m, illet6k, tb-j6rul6k stb.)
Ft.

2.

Hitelintd zettel szembeni tartozils (hitel, kdlcson stb.)

--{

o

coooo.
F't

3.

Mag6nszem6lyekkel szembeni tartoz6s
.Ft

rv.
Egy6b ktizlenddk

- t1
B)

r6sz*

TOVNNELEMNYILATKOZAT
(az orszitggytil6si k6pvisel6 javadalmazisin kiviili ad,5koteles j6vedelmek)

l.

Foglalko zAsa:

Munkahelye:
S

O- ,2.a 903 (///sr' k

t/t"2 r'/i'

.........Q: rYd

ztinetelteti-e fo glalko zdsitt:

lgen
nem

Foglalko zAsab6l szArmazo havi ad6kciteles (brutt6) jovedelme: .!...i.(1.?.?..?.:..:..

2. Az 1. pontban irt foglalkozasan kiviili,
adokoteles j rivedelme

valamennyi olyan tev6kenysdge, amelybSl

szirmank:
/ P,?/

a) A tev6kenys6g megnevezdse

k-rz

b) A kifizeto szem6lye
(kiv6ve a jogszab6lyon alapul6 titoktartisi kotelezetts6g

e fz/'oS

a16 es6

tev6kenys6gek):

c) A jdvedelem rendszeressdge (havi, egydb rendszeressdgti, eseti vary id6szakos):

'Q

au'''

d) A jcivedelem (brutt6) 6sszege: .Z..fl.o

*

Csak az orszitggytilesi k6pviselo tolti ki!

,t

s20

Ft
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a) A tev6kenyseg megnevez6se:

b) A kifizeto szemdlye
(kiv6ve a jogszab6lyon alapul6 titoktart6si kotelezettsdg

a16 es6

tev6kenys6gek):

c) A jovedelem rendszeressdge (havi, egy6b rendszeress6gti, eseti vagy iddszakos):

d) A jovedelem (brutt6) osszege:

Ft

a) A tev6kenys6g

b) A kifizet6 szem6lye
(kivdve a jogszabdlyon a1apu16 titoktartasi kotelezetts6g

a15 es5

tev6kenys6gek):

c) A jovedelem rendszeressdge (havi, egy6b rendszeress6gti, eseti vary id6szakos):

d) A jcivedelem (brutt6) osszege:

Ft
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C) r6sz
G AZD ASACT ERDEKELTSBG I I\IYILATKOZAT
GazdasSgi t{rsas{gban fennrill6 tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:

I.

l.

Gazdas6gi t6rsas6g neve:

2. Szdkhelye

3. Gazdasigi tarsas6g form6ja

4. Az 6rdekelts6g form6ja (tulajdonos,

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

5. A tulajdoni

6rdekelts6g keletkez6sekori aritnya,

%

6. A tulajdoni

6rdekelts6g jelenlegi ar6nya:

%

7. Nyeres6gb6l val6

8. A gazdas6gi

%

tarsas6gban viselt tiszts6ge: ............

II.
1. Gazdas iryi titrsas6g neve

2. Sz6khelye:

3. Gazdas6gi tarsas6g form6ja:

4.

Azdrdekeltsdg form6ja (tulajdonos, reszvdnyes, bt. eset6n beltaglkiiltag stb.):

5. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkez6sekori
6. A tulajdoni

ar6nya:

6rdekelts6g jelenlegi ar6nya:

...........

r6szesed€se:.......

7. Nyeres6gb6l

va16

8. A gazdasigi

tarsas6gban viselt tisztsege: ...........

%

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

.......... %
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III.
l. Gazdas6gi tarsas6g neve
2. Szel<helye:

3. Gazdas6gi tarsas6g form6ja:

4. Az 6rdekelts6g form6ja (tulajdonos, r6szvdnyes, bt.

5. A tulajdoni 6rdekeltsdg keletkez6sekori arfnya:
6. A tulajdoni

6rdekelts6g jelenlegi aftnya:

7. Nyeres6gb6l val6 r6szeseddse
8.

A

eset6n beltaglktiltag stb.):

%

%

%

gazdasdgi tarsas6gban viselt tisztsdge:

IV.

l.

Gazdas6gi tarsas5g neve

2. Sz6khelye

3. Gazdas6gi tarsasSg form6ja:

4. Az 6rdekelts6g form6ja (tulajdonos, resr/enyes, bt. eset6n beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkezdsekori arinya:

%

6rdekelts6g jelenlegi

%

6. A tulajdoni

7. Nyeresdgbdl val6
8.

A

arinya

r6szeseddse

gazdasdgi t6rsas6gban viselt tiszts6ge:

%
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V

l. Gazdas6gi t6rsas6g neve:
2. Szdkhelye:

3. Gazdasdgi tarsas6g form6ja:

4. Az 6rdekelts6g form6ja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. eset6n beltaglktiltag stb.):

5. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkezdsekori
6. A tulajdoni

ar6nya:

6rdekelts6g jelenlegi aranya

%

7. Nyeres6gbol val6 r6szesed6se
8.

A

%

%

gazdasigi tarsas6gban viselt

VI.

l.

Gazdas5gi tarsas6g neve:

2. Sz6khelye

3. Gazdas6gi tarsas6g form6ja:

4. Az 6rdekelts6g form5ja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. eset6n beltag/ktltag

5. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkez6sekori

ar6nya:

%

6. A tulajdoni 6rdekelts6g jelenlegi ar6nya:

%

7. Nyeres6gb6l val6

%

8.

A

r6szesed6se

gazdastryi tdrsasdgban viselt tiszts6ge

stb.):
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D) r6sz.

KIMUTATAS
az orszilggytil6si k6pvisel6nek az Orszriggyiil6stdl, sajrit p6rtifit6l vagy
k6pvisel6csoportj{t61, illetve a ttirry6nyhoz6i munkft timogat6 alapitvfnyt6l
kapott, a k6pvisel6 munkljfnak ell{tisrihoz sztiks6ges vagy azzal szoros
iisszefiigg6sben l6vd juttatisokr6l 6s ingyenes haszn:llatba adott dolgokr6l
(a tovibbiakban: juttatris)

A juttat6s ideje

2c'49.

*

A juttat6s megnevez6se

; Ae To?

Csak az orszitggytil6si kdpvisel6 tolti ki!

A juttatds 6rt6ke

2455oo.

-
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E) r6sz.
a

KIMUTATAS
az orsziggyiildsi k6pvisel6 nek k6pvis el6 i m egb izatisixal ti s szefii gg6s b en ka p o tt
ajind6kair6l 6s az e nyilatkozat D) pontja al:i nem tartozil ingyenes juttatisair6l
(a tovfbbiakban: ajfnddk)

Az ajftndekozits ideje

Az ajind6k

' Csak az orszilggytilesi kdpvisel6 tolti ki!

megnevezdse

Az ajtndek

6rtdke

-

18

F) r6sz

.

KIMUTATAS
bf rmilyen tev6kenys6ge, ing6 vagy ingatlan tulajdona, illetve ezel<hez fiz6d6 egy6b
jogosultsiga alapjrln, tovdbbrl c nyilatkozat C) pontjiban megieltilt gazdasigi
t6rsasfg(ok)nak juttatott 6llami, illetve eur6pai uni6s timogatrlsokr6l (a
tovibbiakban : timo gatrls)

A t6mogat6s
jogosultja

A tdmogat6s

A t6mogat6s

megszerz6sdnek

megszerz6s6nek

iogcfme, m6dia

idopontja

*:t

Kelt

A t6mogat6s

A t6mogat6s

celja

6rt6ke

r(

IcQ_/,

Z.= /a -o a8

A t6mogat6st
nyirjt6

ev

Crf

h6

c6

nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem k6zos himartitsban eloh6zas-/6lett6rsam,

V'-

L,

c /c

e

valamint a velem koz6s hirztartfrsban 6lo gyermeke(i)m,

Vic I
ny

iI

atko zatitt ny il atko zatai t-

?/rt r

cr

e...q

ol c /"'q q

.

\
a

*

Csak az orszitggytildsi kdpviselo ttilti ki!

kepviselo aliirilsa

