OBzrggY0l6s
Mentelmi bizottsdg
1055 Budapest, Kossuth t6r'l'3'

Az Orsz-6eeviilisr6l sz6l6 2012. dvi XXXVI. tdrv6ny l. melliklete alapj6n

Vagyott-, jiivedelem- ds gazdasdgi irdekeltsigi n)rilalkozat
o rs

aigglt iil ds i kdpvi s e I 6

szd
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A nyilatkozatot ad6 szem6lye

l.
a)

A nyilatkozatot ad6 *:

fil6si k

seki

b)

az orsziggyill6si kdpviselovel kciziis hdzartiisban 616 h6zas- vagy 6lettiirs
(a tovribbiakban: hizqs-/6lettiirs)

c)

az orszdggytildsi k6pvisel<ivel kciz<is h6ztart6sban 616 gyermek
(a tov6bbiakban: gyermek)

2.

Az orsziggytildsi k6pvisel6 neve:

3

A hi"as-/6lettiirs neve

4

A gyermek neve

*Csak a sajiit szcmdlyere vonatkoz6 adatokat tdltse
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A) r6sz
VAGYONI NYILATKOZAT
I.

Ingatlanok.

I

a)

A telepiil6s

**,ry az ingatlan fekszik (Budapeslen keriilet is):
I

ud,, t.

d) Yr t,
I]E

NL

b)

Az ingatlan tertiletnagysega

c)

Miiveldsi 6ga (vagy

d)

Az dptilet f6 rendeltet6s szerintijellege (lak6hr2, tidiil6, gazdasdgi 6ptilet stb.),
az 6piilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6a tdrsashaz, szdvetkezeti hriz, miieml6k, mrihely,

a mrivelds

al6l

-"ilj"J,"

elnevezese)

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

f) A nyilatkoz6

jogallisa (tu.!g[!9n.os, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszonelvezti,

bdrl6 stb.):

g)

Kdzris tulajdon eset6n a tulajdoni hrinyad

h)

A

szerzds jogcime, ideje

(ajogviszony kezdete):

^j,ti),L

'

md(ikc

2"
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Az ingatlan-nyilvdntartesi adatokkal megegyezden kell kitolteni!

l/t
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a)

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

b)

Az ingatlan teriiletnagysega:

c)

Miivel6si

d)

Az 6piilet f6 rendeltetis szerinti jellege (lak6hriz, iidiilo, gazdas6gi 6ptilet stb.),
az

e)

|ptlel

6ga (vagy a miivel6s al6l

alapteriilete

kivett teriilet elnevezdse):

:

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hriz, tarsashiiz, szdvetkezeti h6z, mtieml6k, mtihely,
iizlet, mriterem, rendel6, ganlas, brfuryatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jogrill6sa (tulajdonos,

6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszondlvez6,

b6rl<i stb.):

g)

Kcizcis tulajdon eseten a tulajdoni h6,nyad mdrtdke

h)

A

szerz6s jogcime, ideje

(ajogviszony kezdete):

3

a)

A leleptil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga: .......................

c)

Mtivel6si

d)

Az 6piilet f<i rendeltet6s szerinti jellege (lakohiu, iidiilti, gazdasdgi 6ptilet stb.),
az 6piilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hrlz, tiiLrsashaz, szdvetkezeti h6z, mtieml6k, miihely,

6ga (vagy a mtivel6s

al6l kivett teriilet elnevez6se):

iizlet, mriterem, rendelo, garazs, brinyatelek stb.):

1) A nyilatkoz6 jogrilLisa (tulajdonos, 6lland6,

illetve ta(6s haszndl6,

b6rl6 stb.):

g)

Kriziis tulajdon esetdn a tulajdoni hrinyad mdrt6ke

h)

A szcrzis jogcime, idejc (a jogviszony kezdcte):

haszon6lvez<i,

I
.l

a)

A telepiil6s neve, ahol

b)
c)

Az ingatlan teriiletnagysaga:

d)

Az 6piilet f6 rendeltet6s szerinti jellege (lak6hdz, iidtilS, gazdasigi ipiilet stb.),

Miivel6si iga (vagy

a

az ingatlan fekszik (Budapesten kertilel is):

miivelds al6l kivett lertilet elnevez6se)

az eptilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csakidi hriz, trirsashriz, sz6vetkezeti hdz, miieml6k, miihely,
iizlet, milterem, rendel6, garrias, b6nyatelek stb.):

f) A nyilalkoz6

jogall6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszondlvezo,

b6rl6 stb.):

g)

K6zds tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad m6rtdke:

h)

A

szerzds jogcime, ideje

..

(ajogviszony kezdete): ....

5.

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga:

c)

Miiveldsi 6ga (vagy a miivel6s al6l kivett teriilet elnevezdse)

d)

Az 6piilet fo rendeltet6s szerinti jellege (tak6haz, iidiil6, gazdasrigi 6pillet stb.),
az 6piilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csalddi hriz, tiirsash5z, szdvetkezeti h6z, mtieml6k, mrihely,
iizlet, mfterem, rendel6, gar6zs, bdnyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6,

illetve tart6s haszn6l6,

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

g)

Kdz<is tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m6rt6ke:

h)

A

szerzds jogcime, ideje

(ajogviszony kezdetc):

haszondlvez<i,

5

6

a)

A lelepiil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keriilet is):

b)

Az ingallan tertilelnagysAga:

c)

Miivel6si 6ga (vagy a miivel6s al6l kivett teriilet elnevezdse):

d)

Az 6piilet fd rendeltet6s szerinti jellege (lak6haz, tidiil6, gazdasrigi 6ptilet stb.),
az 6piilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6a t6rsashdz, szcivetkezeli hiz, mrieml6k, mrihely,
iizlet, mriterem, rendelo, garazs, brlnyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jog6ll6sa

(tulajdonos, rilland6, illetve tart6s haszniil6, haszondlvezS,

bdrl6 stb.):

g)

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

h)

A

szerzds jogcime, ideje

(ajogviszony kezdete):

7

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga: ....

c)

Mrivel6si riga (vagy a miivelds al6l kivett teriilet elnevez6se): ................

d)

Az dpiilet fo rendeltet6s szerinti jellege (lak6haz, iidiilti, gazdasdgi 6ptilet stb.),
az dpiilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csaLldi haz, tiirsash6z, szdvetkezeti hdz, mtieml6k, miihely,
iizlet, miiterem, rendelS, gariizs, benyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jogdll6sa (tulajdonos, rilland6, iltetve tart6s haszniil6, haszondlvez6,
b6rl<i stb.):

g)

K6zcis tulajdon esetdn a tulajdoni hrinyad m6rt6ke

h)

A szerz6sjogcime, ideje (ajogviszony kezdete):

....

6

il.
Nagy 6rt6kii ing6sirgok

l. G6pj:irmiivck:
a)

tipus

yg6pkocsi
a szerzds ideje,

jogcime:..

................... tipus
a szerz6s ideje, jogcime

tipus
a szerzds ideje, jogcime

b)

tehergdpj6rmti,

aut6busz:

.... tipus

a szerzds ideje, jogcime

tipus
a szerzds ideje, jogcime

tipus
a szerzds ideje, jogcime:..

c)

tipus

motorker6kpdr:
a szerzds ideje,

jogcime

tipus
a sz,erz€s idej e, j ogcime:..

tipus
a szerz€s ideje, jogcime

7

2.

Vizi vag, l6gi jrirmii:

a)

jellege:
tipusa:
a szerzds ideje, jogcime:

b)

jellege:
tipusa:
a szerzis idcje, jogcime

3. V6dett m[ialkotris, v6dett griijtem6ny:
a) egyedi alkotiisok:
mcgncvczis

.... db

megnevezes

db

megnevezes

db

megnevezes

db

megnevezds

db

...... megnevezes

dtl

a szerzds ideje, jogcime

a szerzds ideje, jogcime

a szerz€s ideje, jogcime:

b)

gytjtem6ny:

a szerzds ideje, jogcime:

a szerzds ideje, jogcime

a szerzds ideje, jogcime

-8-

4.

Egy6b, darabonk6nt vagy kdszletcnkdnt (gyfijtem6nyenkdnt) az Orszaggyiildsr6l sz6l6
2012.6vi XXXVI. t6rv6ny 104. $ (l) bekezddse szerinti k6pvisel6i tisaeletdt hathavi
6sszeg6t meghalad6 6rtekii ing6srig:

a)

megnevezis:

a szerzds ideje, jogcime

b)

megnevezds:

a szerz€s ideje, jogc(me:

c)

megnevezds:

a szerzds ideje, jogcime:

d)
a

megnevezds: ..........

szerzis ideje, jogcime:

c)

megnevezds:

a szerz|s idejc, jogcime:

5.

Ert6kpapirban elhelyezetl megtakaritiis vagy egydb befektet6s (r6szv6ny, kdtvdny,
r6szjegy, kincstirjegy, vagyonjegy, nagy 6rt6kii biaosit6s stb.):

megnevezcs:

nevdrtdk, biztositdsi 6sszeg:

megnevezes:

ndv6rt6k, biZositiisi <isszeg:

megnevezds: ......
n6v6rtdk, biz1osi6si 6sszeg:

megnevezes:

ndv6rtdk, biaosit6si 6sszeg:

megnevez6s

nevdrt6k, biaositrisi <isszeg:

a

34
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6.

Takardkbet6tben elhelyezett megtakarites

Irt

...... Fr

7.

Az OrszAggyilesr6l sz6l6 2012.6vi XXXVI. ttirvdny 104. $ (l)

bekezd6se szerinti

k6pvisel6i tisaeletdij hathavi 6sszegdt meghalad6 k6szp6nz:
Irt

8.

Az dsszessdgdben az Orszaggyiildsr6l sz6l6 2012.6vi XXXVI. ttirveny 104. $
bekezddse szerinti k6pviseloi tisaeletdij hathavi 6sszeg6t meghalad6
hitelint6zeti szimlaktjvetel6s vagy miis, szerz6d6s alapjrin fennrill6 p6nzk6vetel6s:

a)

(l)

hitelint6zetiszfunlak6vetel6s:

forintban
devizSban (fori nt6rtdken)

b)

mris szerzod6s alapjan fennrilt6 p6nzkdvetel6s dsszege:

l.l

9.

Mris, jelent<isebb d(6kii vagyontirgyak, ha azok egytittes 6rl6ke az Orszaggyiil6sr<il
sz6lo 2012. dvi XXXVI. t<irveny 104. $ (l) bekezd6se szerinti kepvisel6i tiszteletdij
hathavi 6sszegdt meghaladja:

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

- t0 III.
Tartozirsok
Ebben a rovatban k6rjiik feltiintetni a kiiztartoz{s cim6n,
valamint a hitclint6zettel vagr maginszem6lyekkcl szembcn
esctlegcsen fenn{l16

l.

tartozisait

K6lar1oz6s (ad6, v6m, illetdk, tb-jarul6k stb.):

.

Ir(.

2.

Hitelint6zettel szembeni ta(ozas (hitel, kdlcsdn slb.)
Irt

3.

Magifurszem6lyekkelszembenitartoz6s

rt

IV
Egy6b kiizlcnd6k

-ill))

r6sz.

.I6VEDELEMNYI LATKOZAT
(az

1.

orsziggyiilisi kipvisel6 javadalmazis6n kiviili ad6kiiteles jdvedelmck)

Foglalkozisa

; L,^l;J J^-

Munkahelye

6 Hrr t

Sztinetelteti-e foglalkozasiit:

rgcn

ncrll
Foglal kozas6b6l szhrmaz6 havi ad6kciteles (bru1t6) j dvedelme , .lL.-..?.1.6......p. p.r.,.;..

2

Az

1: pontban

ad6k6teles j

irt

foglalkozasrin
dvedelme szirmazik:

kiviili, valamennyi olyan

r rt

tev6kenys6ge, amelyb6l

a) A tev6kenys6g megnevezdse

b) A kifizetci szemdlye
(kiv6ve ajogszab5lyon alapul6 titoktartrisi ktitelezetts6g alii es6 tevdkenys6gek):

c) A jdvedelem rendszeressdge (havi, egy6b rendszeressdgti, eseti vagy iddszakos):

d) A jdvedelem (brutt6)

'

<isszege

Csak az orsz6ggy0ldsi kdpvisel6lttlti ki!

Ft

-12a) A tevdkcnys6g megnevezdse

b) A kifizct6 zemdlye
(kivdve a jo
6lyon alapul6 titoktartrisi kdtelezetts6g al6 eso tev6kenysdgek):

c) A j<ivedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rendszeressigti, eseti vagy idoszakos):

d) A j6vedelem (brutt6) risszege: ........

a) A tevikenys6g megnevez6se:

Irt

.

b) A kifizet<i szemdlye
(kiv6ve ajogszab6lyon alapul6 tiloktartAsi kdtelezettseg ali es6 tev6kenys6gek):

c) A jdvedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rendszeress6gii, eseti vagy id6szakos):

d) A j6vedelem (brutt6) 6sszege

Irt

-
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C) r6sz

GAZDASAGI ERDEKELTSEGI NYILATKOZAT
Gazdasrigi t6rsasfgban fcnnrllki tiszts6ge vagy i'rdckclts6ge:

I
1. Gazdas6gi tdrsas6g neve

2. Szdkhcly
3. Gazdasrigi tilrsas6g formija:

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

5. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkezdsckori

6. A tulajdoni

esetdn beltag/kllltag stb.):

%

ar6nya:

drdekeltsdg jelenlegi ariinya

7. Nyeres6gbol val6

8. A gazdas6gi

%
%

16szesed6se

trirsasrlgban viselt tisas6ge

il.
l.

Gazdas6gi t6rsasiig neve: ......

2. Szdkhelye

3, Gazdasrigi t:irsasrig formrija

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

5. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkez6sekori
6. A tulajdoni

esetdn beltag/kiiltag stb.):

ar6,nya: ......

%

drdekelts6g jelenlegi ardnya

7. Nyeresdgbol val6 r6szesed6se:...............

8. A gazdas6gi tilrsasilgban viselt tiszts6ge

%

-14III.
l.

Gazdasiigi tiirsasdg neve

2. Szikhclye

3. Gazdasiigi trirsasiig formiija:

4. Az 6rdekeltsdg

6ja (tulajdonos, r6szv6nycs, bt. eset6n bcltag/kiiltag stb.)

5. A tulajdoni erdekeltseg keletkez6sekori
6. A tulajdoni

ar6nya

6rdekelts6g jelenlegi arilnya: ...

7. Nyeresdgb6l val6 rdszesed6se:................

%

%

%

8. A gazdas6gi tarsasrigban viselt tisZsdge:

IV.
1. Gazdas6gi tarsasdLg neve

2. Szdkhelye

3. Gazdas6gi triLrsas6g formrija

4. Az 6rdekelts6g formrija (tulajdonos,

16szv6nyes, bt. eset6n beltag/kiiltag stb.):

5. A tulajdoni 6rdekeltsdg keletkez6sekori ar6nya
6. A tulajdoni

6rdekeltsdg jelenlegi ariinya

7. Nyeres6gb6l val6
8.

rdszesed6se

A gazdas6gi tiirsas6gban viselt tiszts6ge:

o/

-
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V
1. Gazdasrlgi tirsas6g nevc:

2. Szdkhelyq:

3. Gazdas6gi t6rsasiig formdja

4. Az 6rdekelts6g formdj

a (tulajdonos, r6szv6nycs, bt. esetdn

5. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkezdsekori
6. A tulajdoni

beltag/ktiltag stb.)

ar6nya:

6rdekelts6g jclcnlegi ar6nya:

7. Nyeres6gbol val6 r6szesed6se

%

8. A gazdasrigi tiirsasrigban viselt tisas6ge: ........

vI.
1. Gazdas6gi t6rsas6g neve

2. Sz6khelve

3. Gazdasrigi t:irsasiig formSja:

4. Az drdekeltsdg formdja (tulajdonos, r6szv6nyes,

5. A tulajdoni drdekelts6g keletkez6sekori ar6nya

6. A tulajdoni

6rdekelts6g jelenlegi ar6nya

7. Nyeres6gb6l va[6
8.

r6szesed6se

A gazdasrigi t6rsas6gban visch tiszts6ge:

b1. esetdn

beltag/ktltag stb.):

-

16 D) r6sz.

KIMUTATAS
az orsz:iggyiil6si k6pviscliinek az Orsziggyii l6st6l,

sajit prirtjrit6l vagy

k6pviscl6csoportj6t6l, illctvc a tiirv6nyhoz6i munkrlt tdmogatri alapitv:inyt6l
kapott, a k6pvise16 munk:ljrlnak cllitfs:ihoz sziiks6ges vagl"azzal szoros
tisszefiigg6sben 16r,6 juttatisok16l 6s ingyencs hasznrllatba adott dolgok16l
(a tovrlbbiakban: juttalrs)

A juttatris ideje

Q,t8

A juttatds irt6ke

A juttatris megnevez6se

bv *lr:'
v1

liou "',0,' ()

t p l .t

r"

i.*1,[*,ri{^ J i, -$tN"tl't

l rui !.,,y13" I

'Csak

az orszrggyrilCsi kdpvisel6l0lti

ki!

u,,iJ,i tur'if.a1

r1L/'r'tpl

';,^,17tt

.

,ijii",

i.1LJi"r,il

-17E) r6sz.

KIMI.]TATAS
az orszriggyiil6si k6pvisel6nck k6pvisel6i mcgbizatis:ival iisszcfiigg6sbcn kapott

ajrlnd6kairril

6s az e

Az aj:indikoz-as idcje

'

nyilatkozat D) pontja al{ ncm lartozri ingl'enes jutlatrisairril
(a tov:ibbiakban: ajf nd6k)

Az

aj riLnd6k

Csak az orszaggyiildsi kdpvise16 t6lti ki!

megnevez6se

Az ajAnd6k ertikc

-
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Ir) r6sz

KIMI.]'I'ATAS
brirmilyen tev6kenys6ge, ingri vagy ingatlan tulajdona, illeh'e ezekhcz fiiz6d6 eg6b
jogosultsdga alapjdn, tovfbb:i c nyilatkozat C) pontjdban mcgieliilt gazdasdgi
t:lrsas:ig(ok)nak juttatott rillami, illetve eu16pai uni6s tdmogatdsok16l (a
tovdbbiakban: trimogat{s)
A tAmogat6s
jogosultja

megszerzes6nek

A tdmogat6s
megszerzdsdnek

iogcime, m6dia

id6pontia

A t6mogatis

?, !. tt

r"rt, 0-1./*1.4..

A t6mogatist

A lemogatas

A tiirnogat6s

nytjt6

c6lj a

da6ke

6r.J

h6

O.
ab

nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem kdzcis hAztartasban 616 h6zgs-/6lett6rsam,

C
>.

r{6 l, I

valamint a velem k6z<is hriztart6sban

......................k.t
nyilatkozatiit/

.u

y',,,,

616

t, P1,7,y

gyermeke(i)m,

Q-"'

trAt,

dJolt r i .J

ilatkozatait'.

fls
a

" Csak

az orsz6ggyiildsi kdpviseld

tolti ki!

4J.

k6pviselo al6irdsa

