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Az Orsz-asgyfil6sr6l sz(rl6 2012. eyi XXXVI. t<jrvdny

I.

rnell6klcle alapi6n

Vagyorr-, jbvedelem- ds gazdasdgi drdekcltsdgi nyilatkozot
o

rs zd ggl; iil is

i kdpvisel 6 szd tnd ru

A nyilatkozatot ad6 szem6lye

1.

o

A nyilatkozatot ad6 +:

orszaggyrilisi kdpvisel6

b)

az orszaggytil6si k6pvisel6vel k6zds h6ztartasban 616 h6zas- vagy 6letlars
(a tov6bbiakban: hizqs-/6lettars)

c)

az orsz6ggyrildsi k6pvisel6vel kdztts hriatartisban 616 gycrmek
(a tov6bbiakban: gyermek)

2.

Az orszaggyfil6si kdpvisel<i neve:

3

A h6zas-/6lettars ncve:

4

A gyermek ncvc:

*Csak a sajdt szemClyCre vonatkoz6 adalokat t0l6e ki!

G A......H1.H1.

)
A) r6sz

VAGYONI NYILA'I'KOZAT
I
Ingatlanok-

1.

a)

A telepiil6s neve, ahol az ingatlan fekszik @udapesten keriilet is):

Var.q
20 ao

* \et

b)

Az ingatlan teriiletnagys6ga

c)

Mriveldsi 6ga (vagy a miivel6s al6l kivett teriiler elnevczdse)

d)

Az 6piilet f6 rendeltetds szerinti jellege 0ak6h6z, tidtil6, gazdas6gi dptilet srb.),
az 6pljlet alapteriilete

e)

ryL

eu't

:

Az ingatlan jogi jellege (csal6di haz, tarsashdz, szdvetkezeti hrfu mtieml6k, mtihely,
tizlel, mriterem, rendel6, garazs, b6nyatelek stb.):

z-dut

Le"t

{)

A

g)

K6zds tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m6rt6ke:

h)

A

nyilatkoz6 jogdll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve ta(6s hasznril6, haszon6lvez6,
b6rl6 slb.):

szerz6s

jogcime, ideje (ajogviszony kezdete):

ve't

'

e

/

Zool

.1.

LL)

I

Az ingatlan-nyilvdnta(esi adatokkal megegyez6en kell kit6ltcni!

1
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a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagysiiga:

c)

Miivel6si 6ga (vagy a mtivelis al6l kivett teriilet elnevezisc):

d)

Az dpiilet f6 rendeltet6s szerintijellege (lak6hAz, iidiil6, gaz-das6gi dptilet stb.),
az epiilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csaLidi hriz, trirsashdz, szdvetkezeti h6z, mtiemldk, mrihely,

3+

u,

tizlet, mdterem, rendel6, garazs, b6nyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jogdllSsa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszondlvez5,
b6rlti stb.);

g)

Kdzcls tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad mert€ke:

h)

A

szerzes

jogcime, ideje

(a

4

/L

jogviszony kezdete):

V{le( Z. o
3.

a)

A telepiilds neve, ahol az ingatlan fekszik @udapesten keriilet is):

l<a,rc-a.

1

6zG

9. L

b)

Az ingatlan teriiletnagysega

c)

Mr.ivel6si 6ga (vagy a mrivel6s al6l kivett tertilet elnevez6se): ..........t9.(.C..K..........

d)

Az eptilet f6 rendeltetds szcrinti jellege 0ak6haz, [diil6, gazdasSgi 6piilet stb.),
az 6piilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hdz, tarsashdz, szdvetkezeti hdz, miieml6k, miihely,

ltt

tizlet, miiterem, rendel6, garazs, b6nyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6

jogdlldsa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s hasm6l6, haszon6lvezd,

b6rl6 stb.): ... .....

g)

K6zcis tulajdon esetin a tulajdoni h:inyad m6rt6ke: .........

lr)

A

szerz6s

jogcime, idcje

(a

4

2_

jogviszony kezdete): .....VJ.f.e.(...... ..?-O.a.4...

4
4

a)

A teleptil6s neve,

a.hol az ingatlan

fekszik (Budapesrcn kertilet is):

B

(

w'

b)

Az ingatlan teriiletnagysiiga: ...........

c)

Mriveldsi 6ga (vagy a miivelds al6l kivett teriilet elnevczise)

d)

'134

Az dpiilet fri rendeltetds szerinti jellege (lak6haz, udtil6, gazdasrigi ipiilet stb.),
az 6pi.ilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, tarsashriz, szdvetkezeti hriz, mrieml6k, mrihely,
tizlet, mriterem, rcndcl6,

f) A nyilatk oz6 jogrillisa

gar6Lzs,

b6nyatelek stb.):

--

(ulajdonos. 6lland6, itletve tart6s hasmril6, haszondlvezd,

bdrl<l stb.)

g) K6ziis tulajdon eset6n a tulajdoni hrinyad mdrt6ke: ........ 7
h) A szerzesjogcime, ideje (ajogviszony kezdete):
v{1e-(
Zo q

3

5.

a)

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

8P u.
6+tL+z

-r( XZ

b)
c)

Az ingatlan leniletnagysega

d)

Az dptilet Ib rendeltetds szerinti jellege 0ak6hriz tidiil6, gazdas6gi dpiilet srb.),
az dptlel alapteriilete :

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hriZ trirsash6a szdvetkezeti hriz, mfiemldk, miihely,
iizlet, miiterem, rendel<i, garrizs, banyatelek stb.): /

t.

u.Iz

Mr.ivel6si riga (vagy a mtivclds al6l kivett tertilet elnevez6se):

-* = duolo

f.) A nyilatk oz6 jogrill6sa (tulajdonos, dlland6,

illctve ta(6s haszn6l6,

l.raszon6lvez6,

Z./

,13

bdrl<i stb.)

g)

Kdzds tulajdon esetdn a tulajdoni hrinyad m6rteke

h)

A szerz6sjogcime, ideje (ajogviszony kezdete):

a/s

vC(e

,t

,/

/ 'fct+ ........k,(+
z-o () 2.1
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6

a)

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

G

v

e4.et..di.a.J......

1319
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b)

Az ingatlan tcrtilctnagysaga: ...........

c)

Mrivel6si

d)

Az 6piilet fb rendeltetds szerinti jellege (lak6hri,z tidiil6, gazdasigi dptilet stb.),
az 6piilet alaptertilete:

Aga

(vagy a mtivelds al6l kivett teriilet elnevezdse):

.?e.!t.. n!...1 d A-.H.r.

e)

+

Z r^7

a a zl

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hrb, tiirsash6z, sz6vetkezeti h6z, miieml6k, mrihely,
iizlet, mriterem, rende16, garrizs, brinyatclck stb.):

f) A nyilatkoz6 jogAll6sa (tulajdonos, rllland6, illetve tart6s haszniil6,

haszon6lvez6,

b6rl6 stb.):

g)

K6zds tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad m6rt6ke:

h)

A

szerzes

jogcime, ideje (ajogviszony kezdete):

h*rl1-,r

o70

7

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Miivel6si :iga (vagy

d)

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

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hriz tarsashaz, szdvetkezeti

a

miivel6s al6l kivett teriilet elnevez6se):

h6.2,

mtieml6k, mtihely,

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

l) A nyilatkoz6

jog6lkisa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s hasz-ndl6, haszon6lvez6,

b6rl6 stb.):

g)

Ktlztis tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad mdrtdke: ......

h)

A szerz6sjogcimc, ideje (ajogviszony kezdete):

........

6

II.
Nagy 6rt6kii ing6sigok

I. G6pjirnriive k:

a)

lipus

szem6lygipkocsi:
a szerzds idcje, jogcime

tipus
a szerz|s ideje, jogcime

tipus
a szrrzds ideje, jogcime

b)

tehergdpjtirmii, aut6busz:

tipus

a szerzes ideje, jogcime:..

tipus
a szcrzis ideje, jogc(me

tipus
a szetzds ideje, jogcime

c)

lipus

motorkerdkp6r:
a szerzis ideje, jogcime:..

tipus
a szrrz€s ideje,

jogcime

tipus
a szcrzds ideje, jogcime

1

2.

Vizi

a)

jellege

vag1, l6gi

jirrnrii:

tipusa:
a szerzds idcje, jogcime:

b)

jellege:
tipusa:
a sznrzds ideje. jogcime:

3.
a)

V6dett miialkotSs, v6dctt gyiijtem6ny:
egyedi alkodsok:
megnevezes

db

megneve26s

db

megnevezds

db

megneve26s

db

megnevezes

........ db

megnevezds

db

a szerz{s ideje, jogcime:

a szerzes idej e, j ogcime

:

a szerzds ideje, jogcime:

b)

gyiijtem6ny:

a szerzes ideje, jogcime:

a szerzts idej e, j ogcime

a szerzds ideje, jogcimc:

:

-8-

4.

Egy6b, darabonk6nt vagy kiszletenk6nt (gyfijtem6nyenkdnt) az Orszaggyiildsr6l sz6l6
2012.,6vi >C(XVI. t<irv6ny 104. $ (1) bekezd6sc szerinti k6pvisel6i tiszteletdij hathavi
6sszeg6t meghalad6 drtdkii ing6s6g:

a)

megncvez6s: ........

a szerzds ideje, jogcime:

b)

megnevczds:

a szerzds ideje, jogcime:

c)

megnevezds:

a szerzds idcje,

d)

megnevez6s:

a szerzds idcje,

c)

jogcfme:

jogcime:

megnevez6s:

a szerzds ideje, jogcime:

5.

Ert6kpapirban elhelyezetl megtakarit6s vagy egy6b befektetds (r6szveny, kdtv6ny,
r6szjegy, kincstirjegy, vagyonjegy, nagy 6rt6kri biaositas stb.):

megnevezes:....

(;< v € tt't
q

n6v6rt6k, biztositiisi 6sszeg:

megnevez6s:

,rtLu A

n6vdrt6k, biaosit6si 6sszeg:

megnevezds:

n6v6rt6k, bidositasi 6sszeg:

megnevezis:
n6vdrt6k, biztosit6si 6sszeg:

L;

Fe

h PAp t.k

L/15- ao2 +i

4

n6v6rt6k, biaositasi dsszeg:

megnevez6s:

,...5.:r.1...

EN 7
4

Z. q4Z.9oo

tr

9

6.

Takardkbetitben elhelyezett megtakaritas: ...

T{
Irl

7'

Az orszirggytllsr6l sz6r6 2012. dvi xxxvr. t6rv6ny 104. g (l) bekezd6se szerinti
kdpvisel<ii lisaeletdij hathavi dsszegdt meghalad6 k6szp6.nz.:
I1

8. Az cisszess €g€ben az Orsziggyiildsr6l szilo 2012.
6vi XXXVI.
_
bekezddse szerinti k6pvisel6i tiszteletdij hathavi dsszeg6t meghalad6

ttirv6ny I 04. g

(I

)

hitelintdzeti szimlakdvetelds vagy m6s, szerz6d6s irapjrrn ferur6 6 p6nzk6vetel6s:

a)

hitelintizeti szirnlakdvetel6s:

forintban:
dev izilb an (forint6rt6ken)

b)

:

mds szerz6d6s alapjrSn fennrill6 pdnzkdvetel6s dsszege

I1

9

Mi::

L"l:16*9b€rtdkii vagyontrirgyak, ha azok egyrittes drt€ke az Orsziggyiildsr6t
sz6l6 2012. dvi )O(XVI. t6rv6nv 104. g (r) bekezdise szerinti k6pviser6i
hathavi iisszeg6t meghaladja:

fi;;htd,

megnevezds:
megnevezds:
megnevezes:
megnevezds:
megnevez6s:
megnevez6s:

megnevezis:
megnevez6s:

- l0 III.
'I'arlozisok
Iibbcn a rovatban k6rjiik fclttintetni a kiiztartozis cim6n,
valamint a hitclintd'zcttcl vagy magf nszcm6lyckkel szembcn
cscllegcscn fcnn:ilI5 tartoz6sait

1.

K<iztartozris (ad6, v6m, iller.6k, tb-j6rul6k s1b.)
F1.

2.

Hitelintdzettel szembeni ta(ozas (hitel, ktilcsdn stb.)
Irt

3.

MagriLnszemdlyekkel szembeni tartozAs:

.

It

IV
Egy6b ktizlend6k

- ll
B)

-

r6sz-

JOVEDELEMNYILATKOZAT
(az orsziggyrildsi k6pvisel<i javadalmazds6n

I.

kivtili

ad6k6teles j6vedelmek)

hi'aitztgr

Foglalkozisa:

P

Munkahclyc:
Szilnetclteti -e foglalkozis6t:

hzLA

'
$.4.h..:.n.t t

Lt

d-v i utA

rgcn

nenl

't

Foglalkozisrib6l szinnaz6 havi ad6kdteles (brutt6) j6vedelme

.4.9+3 too

Az 1. ponlban irt

tev6kenys6ge, amelyb6l

foglalkozasrin

kiviili, valamennyi olyan

ad6kdteles j <ivedelme szdrmazik:

a) A tev6kenysdg megnevezdse:

b) A kifizet6 szemdlye
(kiv6ve a jogszabrllyon alapul6 titoktartesi kdtelezetts6g al6 es6 tevdkenys6gek):

c) A jcivedelem rendszeress6ge (havi, egydb rendszeress6gii, eseli vagy id6szakos):

d) A jdvedelem (brutt6) dsszege

'

Csa-k az

orszdggyiildsi kdpviseltj tarlti ki!

Irt

Iit

-12a) A tevekenys6g mcgncvez6se

b) A kifizet<i szemdlye
(kiv6ve ajogszab6lyon alapul6 titoktartesi k6telezettsdg al5 es6 tev6kenys6gek):

c) A j6vedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rendszeressdg[i, eseti vagy id<iszakos):

d) A jcivedelem (brutt6) 6sszege

FI

a) A tevdkenysdg megnevez6se:

b) A kifizet6 szem6lye
(kiv6ve ajogszab6lyon alapul6 titoktartasi k6telezetts6g al6 es6 tev6kenys6gek):

c) A jdvedelem rendszeressdge (havi, egydb rendszeressdgi! eseti vagy idoszakos):

d) A jdvedelem (brutt6) 6sszege

FT

-
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C) r6sz

GAZDASAGI BNNBXTITSBGI T\TYILATKOZAT
Gazdas:igi t{rsasigban fcnnril16 tiszts6ge vagr 6rdckclts6gc:

I.
1. Gazdas6gi larsas6g ncvc:......

2. Sz6khelve

3. Gazdasdgi tarsasdg formfja: ..........

4. Az

drdekeltsdg formdja (tulajdonos, r6szvdnyes, bt. esetdn beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkez6sekori

6. A tulajdoni

ardnya:

%

6rdekelts6g jclenlcgi aranya
oh

7. Nyeres6gb6l val6 r6szesed6se: ......

8. A gazdasdgi

tdrsas6gban viselt tisas6ge:

II.
l.

Gazdas6gi t6tsas5g neve

2. Sz6khelye

3. Gazdasdgi tarsasdg form6ja:

4. Az 6rdekeltseg form6ja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt.

5. A tulajdoni drdekelts6g keletkez6sekori

6. A tulajdoni

ar6nya:

6rdekelts6g jclenlcgi ar6nya

7. Nyeresdgb6l val6 rdszesed6se

8. A gazdas6gi

tarsas6gban viselt tiszts6ge:

eseten beltag/kiiltag stb.):

14

III.
l.

Gazdasdgi t6Lrsasdg neve: ........

2. Szikhelyc

3. Gazdas6gi tarsas6g form6ja

4. Az erdekelts6g form6ja (tulajdonos, r6szv6nycs, bt.

5. A lulajdoni 6rdekeltsdg keletkez6sekori
6. A tulajdoni

esetdn beltag/kiiltag stb.):

o/

ardnya:

6rdekelts6g jelenlegi ar6nya:

%

7. Nyeresegb6l val6 r6szeseddse
8.

........%

A gazdasdgi tarsas6gban viselt tisasdge:

IV.
1. Gazdas6gi t6rsas6g neve

2. Sz6khelye

3. Gazdas6gi tarsas6g form6ja:

4. Az 6rdekelts6g formdja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt.

eseten beltag/kiiltag stb.):

5. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkezdsekori ar6nya: .......
6. A tulajdoni

drdekelts6g jelenlegi ar6nya:

%

%

7. Nyeres6gb6l val6 r6szesed€se:.........................................................%
8.

A gazdas6gi ttirsasdgban viselt tiszts6ge:

- I5 -

v
l.

Gazdasigi tdrsas:ig ncve

2. Szdkhelyc

3. Gazdas6gi trirsas6g form6ja:

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

5. A tulajdoni drdekelts6g keletkezdsekori ariinya:
6. A tulajdoni

drdekelts6g jelcnlegi aranya: ...

7. Nyeresdgb6l va[6 r6szeseddse:
8.

/o

%

A gazdas6gi tarsasdgban viselt tisztsdge

VI.
l.

Gazdasdgi tiirsas6g neve

2. Sz6khelye

3. Gazdas6gi tiirsasdg formrija:

4. Az 6rdekelts6g formdja (tulajdonos, rdszv6nyes, bt.

esetdn beltag/kiiltag stb.):

5. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkez6sekori ariinya

%

6. A tulajdoni

%

€rdekeltsdg jelenlegi ar6nya

7. Nyeres6gb6l val6 rdszeseddse:
8. A gazdas6gi tarsas6gban viselt tisasdge

%

-16D) r6sz.
KIMT-]1'ATAS
az orszfggyiil6si k6pviscliinek az Orsziggyiil6st6l, sajrit p:irtj:it15I vagv

k6pviscliicsoportjrit6l, illctve a ttin,6nl,hozrii munk{t t:imogat6 alapitvfnyt6l
kapott, a k6pvisclii munkrijrinak cll{trlsrlhoz sziiks6gcs vag), azzal szoros
iisszcfiigg6sbcn l6v5 juttatfsokrt6l 6s ingyenes haszn:ilatba adott dolgokr6l
(a tovibbiakban: juttatris)

A juttatas mcgnevezdse

A j uttat6s ideje

'?--o
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Csak az orsz.6ggyiildsi kdpvise16 tdhi ki!

A juttatris 6rt6ke
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-17E) r6sz'

KIMU'I'ATAS
kapott
aj{nd6kair6l 6s az c nyilatkozat D) pontja ald nem tartoz6 ingycnes juttat6sair6l
(a tovibbiakban: ajdnd6k)
az orsz:iggyiil6si k6pviscl6nck k6pvisel6i mcgbizal:is:lval tisszcfiigg6sben

Az ajrind6kozas ideje

'

Az ajand6k megnevezdse

Csak az orszaggyffldsi kdpvisel6 tdlti ki!

Az ajandek drt6ke

- l8 F) r6sz

KIMUTATAS
b6rmilycn tcv6kcnys6gc, ingti vagy ingatlan tulajdona, illetve ezckhcz fiiziidii cgy6b
jogosulls6ga alapj:ln, tov{bb:l c nyilatkozat C) pontjiban mcgjcliilt gazdas{gi
trirsasdg(ok)nak juttatott rillami, illctvc curripai uni6s tdmogat6sokrril (a
tor':ibbiakban: tf mogatris)
A liimogatiis
jogosultja

Kelt

A tiimogatiis
megszerzds6nek

A t6mogat6s
mcgszerz6s6nek

logcime, m6dja

id6pontia

g
P

Zoz-4

A temogatest

nytjt6

h6

EV

A ttirnogatis
c6lja

3/

nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem kdzds hriaartasban dl6 hrizasJdlettarsam,

I

valamint a velem k<izds h6Zartiisban 6l<i gyerme ke

.3
nyilatkozatriVnyi latkozatait'

ak

'

Csak az orsztrggyrilCsi kdpviselo

ttilti kil

selo aliiirisa

A tiimogat6s
€rt6ke

