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Orsz6ggy0t6s
Mentelmi bizottsiig
1055 Budapest, Kossuth t6r

lJ

Az Orsz6ssvril6srol szol6 2012. 6vi )C(XVI. torv6nv

1. melleklete alapi6n

vagvon-'"":::;;;:;:I;::,T:,:::;:invita'lkoza'l

A nyilatkozatot ad6 szem6lye

1.

A nyilatkozatot ad6 *:

a)

orszdggytildsi

b)

az orszitggyuldsi k6pvisel6vel kozos hhzlarti.sban elo hiuas- vagy dlettars
(a tov6bbiakban : hiuas- / elettars)

c)

az orszttggyiildsi kdpvisel6vel kozcis hiilartitsban 6lo gyermek
(a tov6bbiakban: gyermek)

2.

Az orszirggytil6si

3

Al@s-l6lettars neve:

4

A gyermek

neve:

k6pvisel6

neve: .....W.1 I LnAU U
t.I.e n U,J

.......... -.V.. l.L.t=

*Csak a saj6t szemdlydre vonatkoz6 adatokat t6ltse ki!
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6ru g s
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A) r6sz

t

VAGYONI NYILATKOZAT
I.
Ingatlanok"

1.

a)

A teleptil6s neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten ker0let is):
..b.n t

arp.i*

cc€

b)

r{6
Az ingatlan teriiletnagys6ga: .....1f.?.*:....i [4arrnos 'l

c)

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

,,,

.L Atro t4 L
d)

Az 6ptilet fo rendeltetds szerinti jellege (lak6haz, tidtil6, gazdasiryi dptilet stb.),
az 6ptilet alaptertilete:

(dp{riu

e)

Azingatlanjogi jellege (csal6di hLz,tarsashaz, szovetkezetihdz,mtieml6k, mtihely,
tizlet, mtiterem, rendel6, garius, banyatelek stb.):

...(**

Dt

A

L

0 A nyilatkozo jogitll6sa (tulajdonos, 6l1and6, illetve tart6s haszr6l6,

haszon6lvezo,

b6rl6 stb.):
... irn..,n

g)

o ouo5

Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni hanyad m6rtdke

t

L

h) A szerzds jogcime, ideje (a jogvis zony kezdete) , E.fi*.r., ....La,t.q.,..Q.1.

*

Az ingatlan-nyilv6ntart6si adatokkal megegyezoen kell kitdlteni!

-l

J

2.

a)

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

b)

Azingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Muveldsi 6ga (vagy

d)

Az dptilet fo rendeltet6s szerinti jellege (lak6haz, tidtil6,

a muvel6s alol

kivett tertilet elnevezdse):

6ptilet stb.),

az 6ptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hiz, tttrsashlz,

httz, mieml 6k, mtihely,

uzlet, mtiterem, rendel6, gar[zs, banyatelek stb.):

0 A nyilatkozl jogitllisa (tulajdonos,

illefve tart6s haszn6lo, haszonllvezo,

b6rlo stb.):

g)

m6rt6ke

K6z<is tulajdon eset6n a tulajdoni

h) A szerzds jogcfme, ideje (a jo

ny kezdete):

3

a)

A teleptilds neve, ahol az

b)

Az ingatlan teriil

c)

Mtivel6si

d)

Az 6ptilet fo
az 6piilet al

e)

6ga (vagy

Az ingatlan

s)

Anyi
b6rl6

mtivel6s al61 kivett tenilet elnevez6se)

eltet6s szerinti jellege (lak6h[z, tidtil6, gazdas6gi

dptlet stb.),

ete

gi j ellege (csa16d i hez, tarsashaz, szovetk ezeti

rendel6, garizs, banyatelek stb.)

tizlet, m

0

fekszik (Budapesten kertilet is):

htz, mrieml6k, mtihely,

:

jog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszr6l6, haszonllvezo,
)

tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad m6rt6ke

h) A szerzds jogcfme, ideje (a jogviszony

kezdete):

4
4

a)

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

b)

Az ingatlan teriiletnagys6ga:

c)

Miivelesi

d)

Az dptilet fo rendeltetes szerinti jellege (lak6haz, iidtilo, gazdasiryi 6ptilet stb.),

6ga

(vagy a muveles al6l kivett tertilet elnevez6se):

az 6ptilet alaptertilete:

e)

Azingatlanjogi jellege (csal6di hia,tiusashiz,szrivetkese:tihin,mteml6k, mtihely,
ij,zlet, mtiterem, rendel6

,

garflzs, banyatelek stb.):

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

g)

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

h)

A szerz6,s jogcime, ideje (a jogviszony

)

5

a)

A teleptilds neve, ahol az

b)

Az ingatlan

c)

Mtivel6si

d)

Az dptilet fo

6ga

az 6ptilet

e)

tet6s szerinti jellege (1ak6haz,

Az ingatlarr gi j ellege

(csalSd

i hlz, tarsashaz,

tidtil6, gazdasdgi 6ptilet stb.),

szcivetk ezeti

rendel6, gardzs, banyatelek stb.)

0 An

hiz, mtieml6k, mtihely,

:

z6 jogttll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszr6l6,

b6rl5

K6

al6l kivett tertlet elnevezdse)

(vagy a

ete

tizlet, m

s)

fekszik (Budapesten kertilet is):

)
s

tulajdon eset6n a tulajdoni hanyad m6rt6ke

h) A szerzes jogcime,

ideje (a jogviszorLy kezdete):

haszonelvezo,

5

6

a)

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

b)

Azingatlan ter{iletnagys6ga:

c)

Miivel6si

d)

Az dptilet fo rendeltetds szerinti jellege (lak6haz, tidtil6, gazdasdgi dptilet stb.),

6ga (vagy a

miivel6s al6l kivett tertilet elnevez6se)

az dptilet alapteriilete:

e)

Azingatlan jogi jellege (csal6di htn,tftrsashitz, szcivetkezetihfn,mtiemldk, mtihely,
tizlet, mtiterem, rendel6, garizs, b6nyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jogitll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s hasm6l6,

haszonllvezo,

b6rlo stb.):

g)

Kozds tulajdon eset6n a tulajdoni hanyad m6rt6ke

h)

A

szerz€,s

jogcime, ideie (a jogviszony kezdete):
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a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Mtivel6si irya (vagy a mtivelds alol kivett teriilet elnevez6se):

d)

Az dptilet fo rendeltet6s szerinti jellege (lak6h6z, tidtil6, gazdasiryi 6ptilet stb.),
az 6ptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jo

j ellege (csal6di

hin,

tttr sashin, szdvetke zeti

hiz, mtiemldk, mtihely,

tizlet, mtiterem, rendel6, gar{zs, banyatelek stb.):

jog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszonllvezo,

0
bdrlS stb.

g)

Kdzos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m6rt6ke

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

6

II.
Nagy 6rt6kti ing6srlgok
1. GOpjArmiivek:

a)

szem6lygdpkocsi: ..S.nq o

aP

tipus

a szerzdsideje, jogcime :...Lg.lL,..i....qf. TgnQs.g..*....f..9.{:.y.=i=g...
tipus
a szerz6,s ideje, jogcime

tipus
a szerzds ideje, jogcime

b)

tfpus

teherg6pj6rmti, aut6busz:

a szerzds ideje, jogcime

tipus
a szerzls ideje, jogcime

tipus
a szerzds ideje,

c)

j

motorkerdkp6r:

clme

..hr..+.tp.

.)r.'I.c.....

Ca; T, n

0 C,^t (?*C,ru,

aszerzdsideje, jogcime:.2Q.t0.,..,frf.t1.qJ.$.....,.......A.0tir.F.r.E.(...

tipus

a szerzds idej

e, j

ogcime

tfpus

a szerzds ideje, jogcfme:

7

2.

Ytzi vagy l6gi

a)

jellege:

jirmii:

tipusa:

a szerzd,s ideje, jogcime

b)

jellege
tipusa:

a szerz€,s ideje, jogcime

3.
a)

V6dett mffalkotis, vddett gyiijtem6ny:
egyedi alkot6sok:
megnevezds

db

megnevezds

db

megnevez6s

db

megnevez6s

db

megnevez6s

db

megnevez6s

db

a szerzds ideje, jogcime:

a szerz6,s ideje, jogcime:

a szerzds ideje, jogcfme:

b)

gyujtem6ny:

a szerzds ideje, jo

a szerzds ideje,

a szerzls .ideje, jogcime:

-8

4.

Egy6b, darabonk6nt vagy kdszletenk6nt (gytijtemdnyenk6nt) az Orszitggyuldsrdl sz6l6
2012.6vi )O(XVI. torvdny 104. $ (1) bekezdese szerinti k6pvisel6i tiszteletdij hathavi
cisszeg6t meghalad6 drtdkri ing6s6g:

a)

megnevez6s

a szerzds ideje, jogcime:

b)

megnevez6s:

a szerz6,s ideje, jogcime:

c)

megnevezds

a szerzds ideje, jogcime:

d)

megnevezds;

a szerzds ideje, jogcime:

e)

megnevez6,s

a szerz€,s ideje, jogcfme:

5.

Ert6kpapfrban elhelyezett megtakaritSs
r6szj egy, kincstfrj egy, vagyonj egy, nagy

megnevez€s:
n6v6rt6k, biztositiisi risszeg:

megnevezds:
n6v6rt6k, biztosit6si osszeg:

megnevez6s:
n6vdrt6k, biztosit6si

megnevez6,s:

n6v6rt6k, biztositSs

sszeg:

megnevezds:
n6v6rt6k,

sftisi cisszeg:

egydb befektet6s (rdszv6ny, kotv6ny,
biztosit6s stb.):

9

6.

Takar6kbetetben elhelyezett megtakaritrls:

L,. t

rc

Ft
Ft

7. Az Orszdggytildsr6l sz6l6 2012.6vi XXXVI. tdrvdny 104. $
kdpvisel6i tisaeletdij hathavi dsszegdt meghalad6 kds4pdnz:

(l)

bekezddse szerinti

Ft

8.

Az <isszess6geben az OrszAggytil6sr6l szol6 2012.6vi )OOCVI. tcirv6ny 104.
bekezd6se szerinti kdpvisel6i tiszteletdij hathavi osszegdt meghalad6
hitelintdzeti szarnlakdvetelds vagy

a)

ofo,

$ (1)

szerzbdes alapjdn fenn6ll6 pdnzkovetelds:

hitelintizeti szimlakdvetelds:

forintban:
devizaban (forint6rt6ken)

b)

m6s szerzndls alapjan fenn6llo penzkdvetelds risszege:

Ft

9. Mds, jelent6sebb

drtekfi vagyontargyak, ha azok egytittes drtdke az Orszhggytil6sr6l
sz6[6 2012. ivi )OO(VI. torvdny 104. $ (l) bekezddse szerinti kdpvisel6i tiszteletdij
hathavi 6sszcg6t meghaladj a:

megnevez6s:
megnevez6s
a

megnevezes:
,

megnevezes:
megnevezds:
a

megnevezes:
megnevez6s:
megnevezds

- 10
III
I

Tartozisok
Ebben a rovatban k6rjtik felttintetni akdztartozirs cim6n,
valamint a hitelint6zettelvary mag{nszem6lyekkel szemben
esetlegesen fennf

1.

116

tart ozilsait

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

2.

Hitelint6 zetlelszembenitartozirs (hitel, kcilcson stb.):

...i. i{lt ri ...i
Ft

3.

Magdnszem6lyekkel szembeni tarto

zfus: ....2.r.{..n:.S.

o

.Ft

IV.
Egy6b ktizlenddk

-

l1

B) r6sz*
TOVBUELEMNYILATKOZAT
(az orszitggytildsi kdpvisel6 javadalmazilsirn kivtili adok<iteles jdvedelmek)

t.

Fogtalko z6sa: ....tllt f.qy.:..*..--...[ ry.fs.an &T.r.K g).
Munkahety"
S

:

i .rd.f.e*t. 5r*.** e f :t E't !...C.
...

ztinetelteti -e fo glalko

zisitt:

u

tH, i j r...}t*g.r...Il.ecy

Ntku

lgen
nem

Fo gl alko zfsftb ol

szirmaz6 hav i

ad

Ft

6kriteles @rutto ) j ove d el me

2. Az l.

pontban irt foglalkozasan kivi.ili, valamennyi olyan tev6kenys6ge, amelybol
ad,6koteles j ovedelme szirmazik:
a) A tevdkenysdg megnevez6se

b) A kifizeto szem6lye
(kivdve a jogszab6lyon alapul6 titoktart6si

c) A jdvedelem rendszeressdge

d) Ajovedelem

*

) <isszege

Csak az orszfuggytildsi kdpvisel6 tolti ki!

'g al6 es5 tev6kenysdgek):

, egydb rendszeressdgti, eseti vagy id6szakos):

Ft

n

es

(in,t

-t2
a) A tevdkenys6g megnevez6se

b) A kifizeto szem6lye
(kiv6ve a jogszab6lyon alapul6 titoktart6si kotelezetts6g al6 eso tev6keny sdgek):

c) A jovedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rends

d) A jovedelem (brutt6) osszege:

vagy idoszakos):

Ft

a) A tev6kenys6g megnevezdse:

b) A kifizeto szem6lye
(kivdve ajogszab6l

c) A

j

d)Aj

titoktartasi kotelezetts6g

a16 es6 tevdkenys6gek)

:

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

(brutt6) osszege

Ft

_
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C) r6sz
G AZD ASACT ERDBKELTSBGI NYTLATKOZAT

Gazdas{gi tfrsasfgban fennrlll6 tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:

I
l. GazdasSgi

LE txr K.e.V.t

TO

t6rsas6g neve

AT

2. Sz6khelye: ..tr.6.1.8

LJ

L

Air

o'C,f-r

Ker
.L.L:. I &...........

3. GazdasSgi tarsasSg form 6ja: ........K.f.1--,..

4. Az 6rdekelts6g formija (tulajdonos,

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

(41,.4>.P.e.U. eS

5. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkez6sekori arinya
6. A tulajdoni

o

6rdekeltseg jelenlegi ardnya:

%

7. Nyeres6gb6l val6 r6szesed6se:

8. A

%

%

gazdas6gi tarsas6gban viselt tiszts6ge: ..................

-....

II.
1. Gazdas6gi tarsas6g neve

2. Sz6khelye

3. Gazdas6gi tarsas6g form6ja:

4. Az 6rdekelts6g form6ja (tulajdonos,

5. A tulajdoni 6rdekelts6g kel
6. A tulajdoni

erdekelts6g

jel

ar6nya:

ardnya:

7. Nyeres6gbol val6

8. A gazdasiryi

eset6n beltag/ktiltag stb.):

%

%

%

viselt tisztsege

-14

III.
l. Gazdas6gi tarsas6g neve:
2. Szdkhelye

3. Gazdasigi tarsas6g form6ja:

4. Az 6rdekelts6g form6ja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt.

5. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkezdsekori
6. A tulajdoni

ar6nya:

6rdekelts6g jelenlegi aranya:

7. Nyeres6gbol val6 r6szesed6se
8.

A

gazdasdgi tarsas6gban viselt

e

beltaglktiltag stb.):

%

%

%

ti

IV.

l. Gazdas6gi tarsas6g neve
2. Szdkhelye

3. Gazdasigi tarsas6g

a:

4. Az6rdekelts6g

a (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. eset6n beltaglktiltag stb.):

5. A tulaj

g keletkez6sekori ar6nya

%

6. A tulaj

6rdekelts6g j elenlegi ar6nya

%

7

I val6 r6szeseddse

%

8.A

tarsas6gban viselt tisasdge

-
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V

i

l.

Gazdas6gi t6rsasig neve

2. Sz6khelye:

3. Gazdas6gi tarsas6g formSja:

4. Az 6rdekelts6g form6ja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. esetdn

5. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkez6sekori ar[nya:
6. A tulajdoni

6rdekelts6g jelenlegi ar6nya:

7. Nyeres6gb6l val6 r6szesed6se
8.

A

tag&tiltag stb.):

%

%

%

gazdasiryi t6rsas6gban viselt

VI.

l.

Gazdas6gi t6rsas6g neve

2. Sz6khelye:

3. Gazdas6gi tarsas6g

4.

Az6rdekeltsdg

5. A tulaj

ai

a (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. esetdn beltag/ktiltag stb.):

ts6g keletkez6sekori aritny a:

%

6. A tulaj

6rdekeltsdg j elenlegi ar6nya:

%

7- Ny

I val6 r6szesed6se

%

8.A

t6rsas6gban viselt tiszts6ge
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D) r6sz-

KIMUTATAS
az orszflggyiil6si k6pvisel6nek az Orszfggytil6st6l, sajrlt pirtjit6l vagy
k6pvisel6csoportj6t6l, illctve a tiirv6nyhoz6i munkit tfmogat6 alapitvinyt6l
kapott, a k6pvisel6 munkijfnak ellftfsihoz sziiks6ges vagy azzal szoros
tisszefiigg6sben l6v6 juttatisokr6l 6s ingyenes hasznflatba adott dolgokr6l
(a tovfbbiakban: juttatuis)

A juttat6s ideje

zo
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Csak az orszAggytil6si k6pviselo tolti ki!
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A juttat6s megnevezdse
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E) r6sz.

KIMUTATAS
az orszhggytil6si k6pviseki n ek kdpvis el6i m egb tzatisiva l ti s szefii gg6s ben ka po tt
ajfnd6kair6l 6s az e nyilatkozat D) pontj a ali nem tartoz| ingyenes juttat{sair6l
(a tovfbbiakban: ajrlnd6k)

Az ajandekozils ideje

Az ajind6k

/

/
/

' Csak az orszitggyrilesi kdpvisel6 ttilti ki!

megnevezdse

Az ajind6k

6rt6ke

-

18

!

F) r6sz .
KIMUTATAS

brlrmilyen tev6kenys6ge, ing6 vagy ingatlan tulajdona, illetve ezel<hez ffiz6d6 egy6b
jogosultsiga alapjrin, tov{bbrl c nyilatkozat C) pontjfban megieltilt gazdasigi
t6rsasfg(ok)nak juttatott rlllami, illetve eu16pai uni6s tfmogatfsokr6l (a
tovibbiakban : trlm ogatris)
A t6mogat6s
jogosultja

A t6mogat6s
megszerzds6nek

A t6mogat6s
megszerzesdnek

.logcime, m6dia

idopontia

A t6mogat6st

A t6mogat6s

A t6mogat6s

nyirjto

cdlja

6rtdke
r-

//

***
Kelt: ..l.iei:*..

o

I

6v ..).Ly.,.,.41q. ho

h

nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem kozos himartttsban elo hirzas -/6 I ett6rsam,
.t.!.?* !:!.

*.v.V.

..

....

A.c.v.

.Q

valamint a velem kozos hilztartilsban 6lo gyermeke(i)m,

\,rL.rI.Ln*. v

.kt.99.L.

nyilatkozatirtl .ji$l{r{zr|lfddi..

a

*

Csak az orszilggyiilesi kdpviselo tolti ki!

kepviselo al6ir6sa

