Orrziggy0l6s
Mantelmi bizo(seg
1055 Budapest, Kossuth ter 1-3.

Az Orszrleeyiil6sr<il sz6l6 2012.6vi XXXVI. torv6ny l. sz. mell6klete alapiAn

Vagyon-, jiivedelem - ds gazdasdgi irdekeltsigi nyilatkozat
o rszdg g)fr ldsi

kdpvis el6 szdm dra

A nyilatkozatot ad6 szem6lye

1.

A nyilatkozatot ad6 *:

a)

orsz6ggytil6si k6pviselci

b)

az orsz6ggyii[6si k6pvisel6vel kdz6s h6ztartisban 616 h6zas- vagy 6lettiirs

(a tovdbbiakban : hizasJ6lettiirs)

c)

az orszdggyii16si kdpvisel6vel ktizos hri,ztartrisban 616 gyermek
(a tovdbbiakban: gyermek)

2.

Az orszriggyfil6si k6pvisel6 neve
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A hiizas-i6lettiirs neve:
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A gyermek neve:
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A) r6sz
VAGYONI NYILATKOZAT

I
Ingatlanok'

I

a)

A telepiil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapeslen keriilet is):
0..*.t .*r.

b)

Az ingatlan teriiletnagysriga

c)

Miivel6si

Au'ts

6ga (vagy a miivel6s al6l

b.L ei',^
" """

t

kivett tertilet elncvez6se):

u Luk
U,l
".''1""'t

d)

Az 6ptilet fd rendeltet6s szerinti jellege (lak6h6a, iidiilci, gazdasrigi 6piilet stb.),
az 6piilet alapteriilete:
I
L(
L1 ci
I

e)

Az ingatlan jogijellege (csalidi hdz, tdrsashiiz, sz<ivetkezeti h6z, miieml6k, mtihely,
iizlet, miiterem, rendel6, gariias, bdnyatelek stb.):
I

ko

f) A nyilatkoz6 jogdllisa (tulajdonos,

L

\OO

L

6lland6, illetve tart6s hasznfl6, haszon6lvez<i,

b6rki stb.):

Iq
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B)

Ktiztis tulajdon eset6n a tulajdoni hrinyad m6rt6ke

h)

A szerz6s jogcime, ideje

'

1a

jogviszony kezdete):

Az ingatlan-nyilventartesi adatokkal megegyez6en kell kitdlteni!
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a)

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

r, l&hqlr

\5gh

b)

Az ingatlan teriiletnagys6ga:

c)

Miivel6si riga (vagy a miivel6s al6l kiveft teriilet elnevez6se):
..........

d)

.*r. tdl r.

lrIl

Az 6piilet Iti rendeltet6s szerinti jellcge (lak6h:ia, iidtil<i, gazdasrigi 6piilet stb.),

2i
e)

^^,}

n^L

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, tiirsashaz, szdvetkezeti h6z, miieml6k, miihely,
iizlet, mfiterem, rendel6, ganizs, b6nyatelek stb.):

^
f) A nyilatkoz6 jog6llisa

oL, U'

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

b6rki stb.):

t oLrl ,1,

g)
h)

0

Ktiztis tulajdon eset6n a tulajdoni hrinyad m6rt6ke

A szerz6s jogcime, ideje (ajogviszony kezdete):
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a)

A telepiil€s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keriilet is):

b)
c)

Az ingatlan teriiletnagysega: ........./.)J...*1...........

d)

Az 6piilet f6 rendeltet6s szerintijellege (lakbhiz. iidtilci, gazdasrigi 6piilet stb.),

e)

Mtivel6si

6ga (vagy amiivel6s

al6l kivett teriilet elnevez6s")' ..L.t

-:::l::::::::*llll *;

:v,

s:
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Az ingatlan jogi jellege (csaLidi hriz, tirsashiiz, szdvetkezeti hrlz, miieml6k, miihely,
iizlet, miiterem, rendel6, gar6zs, b6nyatelek stb.):

kiv. fl ,[

O A nyilatkoz6 jogrilkisa (tulfljdonos, dlland6. ill etve tart6s hasznril6, haszon6lvez6,
b6rl<i stb.):

g)
h)

...........t

".h,,..&.!lt

i.................

Ktiztis tulajdon eset6n a tulajdoni hinyad m6rt6ke

A szerzds jogcime, ideje

(a

A\l

..'........'.r..".'."''
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jogviszony kezdete): ........!f.l:}.,..1---q.q.(..
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4.

a)

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

h"J"

[,tor .h.

,{tY-}

b)

Az ingatlan teriiletnagysriga:

c)

Mtivel6si 6ga (vagy a miivel6s al6l kivetl teriilet elnevez6se):
I

)l!.\ 0 L Uv\a
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d)

Az 6piilet fci rendeltet6s szerintijellege (lak6hriz, tidiil6, gazdas6gi 6piilet stb.),
az 6piilet alapteriilete
,'1,.- & (r)
L [,1

e)

Az ingatlan jogi jellege (csaLidi h6z, t6rsashrlz, szdvetkezeti hiz, miieml6k, mfhely,
iizlet, mtiterem, rendel6, garrizs, brinyatelek stb.):

f) A nllatk oz6 jogrillisa ( tulaidonos, dlland6 . illewe tart6s hasznril6, haszon6lvez6,
{'""'t
e lty""""
b6rki stb.)
"
^^r-,
g) Krlz<is tulajdon eset6n a tulajdoni hrlLnyad m6rt6ke: T f 4 kl
h)

A szerz6s jogcime, ideje

(a

Att

jogviszony kezdete):

, /"t
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5.

a)

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

htrsqs..l.ts

)
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b)

Az ingatlan teriiletnagys6ga:

c)

Miivelesi riga (vagy a mtivel6s al6l kivett teriilct clnevez6se): ....) Lon

d)

Az 6piilet fti rendeltet6s szerinti jellege (lak6haz, iidiil6, gazdasigi 6ptilet stb.),
az 6piilet

l"

alapteriilete:

4,^..,1^

e)

\*.k.Ixr.....

_,\

rp"r_t

*

Az ingatlan jogi jellege (csalidi hriz, tirsashiiz, sztivetkezeti h6z, miieml6k, miihely,
iizlet, miiterem, rendel6, garrizs, b6nyatelek stb.):
...

f)

i.s.r.h.................

A

nyilatkoz6 jogrllklsa. (tulajdonos, rilland6, illewe tart6s haszn6l6, haszon6lvezri,
I
b6rl6 stb.): ..............1 "'r A
:"1

g)

Koz<is tulajdon eset6n a tulajdoni hrinyad m6rt6ke

h)

A szerz6s jogcime, ideje

(a

jogviszony kezdetc):

)t I
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owktJr
t0r
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6.

a)

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

b)

Az ingatlan teriiletnagysega:

c)

Miivel6si rlga (vagy a miivel6s al6l kivett teriilet elnevez6se):

d)

Az 6ptilet fti rendeltet6s szerintijellege (lak6h6a, iidtil<i,
az 6ptilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, tiirsashiiz, sztivetkez i hriz, mfieml6k, miihely.

6ptilet stb.),

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

f) A nyilatkoz6 jog6lldsa (tulajdonos, 6lland6, ill e tart6s haszn6l6, haszon6lvczci,
b6rl6 stb.):

g) K6zds tulajdon eset6n a tul ajdoni hrinyad m
h) A szerz6s jogcime, ideje (a jogviszony kez

e):

7

a)

A teleptl6s neve, ahol az ingatlan fe

b)

Az ingatlan teriiletnagysAga:

c)

Miivel6si irya (vagy

d)

Az 6ptilet lti rendeltet6s
az 6piilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jell ge (csal6di hiiz, tiirsashilz, sztivetkezeti hriz, miieml6k. miihely,
tizlet, miiterem,

l) A nyilatkoz6

J

a

m(vel6s

(Budapesten keriilet is)

6l kivett tertilet elnevez6se)

rinti jellege (lak6hdz, iidiiki, gazdasdgi 6ptilet stb.),

del6, garrlzs, b6nyatelek stb.):

og6ll6sa (rulajdonos, rilland6, illewe tarl6s haszniilo, haszon6lvez6,

b6rl<i stb. ):

8)
h)

Koztis tu

A

sze

s

don eset6n a tulajdoni hinyad m6rt6ke:

jogcime, idejc (a jogviszony kezdete):

6

II.
Nagy 6rt6kti ingrisigok

l. G6pjrlrmiivek:

a)

a szerz6s ideje,

v rq\o

I

szem6lygdpkocsi

jogcime:..

2or

t

!

\"*v

t

tipus
+

tipus
a szerz6s ideje,

jogcime

... tipus
a szerz6s ideje,

b)

jo

teherg6pjdm.rii, aut6busz

........ tipus

a szerz6s ideje, jogcime

tipus
a szerz6s ideje,

jogcime

tipus
a szerz6s ideje

c)

gc lme

motorkerekpir:
a szerz5s ideje, jogcime

a szerz6s ideje,

rT

lX/.

jogcime

szerzbsideje,

jogcime:..

tipus

2cJt.e..r.,k*ilL

(5hlv/ \oo L
Z0t0 &tlrt

W
a

95()

Hff,

1

41-oc G s

L)

-l

tipus

tipus

1

2.

Y izi

a)

jellege:

vagl' l6gi

jirmii:

ovrr

[,<.,

l.J'':

/.^^4

Ir,ld k

Lt^suz[h! 120 eX

tipusa:
a szerz6s ideje,

b)

,l

jogcime

t00t, I

'""""""""1.l'

h

:&;

l,^^

hf"t

jellege:
tipusa:
a szerzds ideje,

3.
a)

jogcime:

V6dett miialkotis, v6dett gy(jtem6ny:
egyedi alkotrlLsok:

db
a szerzds ideje, jogcime:

db
a szerzbs ideje, jogcime:

a szerz6s ideje,

b)

mcgnevez6s

db

nregnevez6s

db

megnevez6s

...... db

nregnevez6s

...... db

jogcimc:

gyiijtem6ny:

a szerz6s ideje.

a szerz6s ideje.

jogcime

jogcime:

a szerzbs idcje, jogc

-8-

4.

Egy6b, darabonk6nt vagy k6szletenk6nt (gyiijtem6nyenk6nt) a mindenkori k6pvisel6i
alapdij hathavi dsszeg6t meghalad6 6rt6kii ing6s6g

a)

megnevez6s:

a szerz6s ideje,

b)

jogcime:

megrrevez6s: ........

a szerzls ideje, jogcime:

c)

megnevez6s:

a szerz6s ideje,

d)

megnevez6s:

a szerz6s ideje,

e)

jogcime

jogcime

megnevezds:

..

a szerzbs ideje, jogcime:

5.

Ert6kpapirban elhelyezett megtakarit6s vagy c
b befektet6s (r6szvdny, kotv6ny,
r6szj egy, kincst6rjegy, vagyonj egy, nagy 6rt6kii lztos ites stb. ):

megnevezes:
n6v6rt6k, biztosit6si <isszeg:

megnevez6s:
n6v6rt6k, biztosit6si dsszeg:

megnevezes:
n6v6rt6k, biztosit6si <isszeg:

megnevez6s:

n6v6rt6k, biztosit6si <isszeg

megnevez6s:

n6v6rt6k, biztositisi <issze

9

6.

Takar6kbct6tbenelhclyezettmegtakari tes:

Ft
Ft

7.

A mindenkori k6pvisel6i alapdij

ossze g6t meghalad6 k6szp6nz
Fr

8.

Az tisszess6g6ben a mindenkori k6pvisekii alapdij hathavi <isszeg6t meghalad6
p6nzintezeti sz:imlak6vetel6s vagy mis, szerz6d6s alapj6n fennrill6 p6nzkdvetel6s:

a)

p6nzint6zeti szSmlak6vete[6s:

forintban:

--2.A0c.000---..-

devizdban (fbrint6rt6ken)

b)

mis szerz6d6s alapjrin fenn:ill6

4500

oql*.-l6s iisszege

Fr

9.

M6s, jelent<isebb 6rt6kti vagyont6rgyak, ha azok egyiittes
k6pvisel<ii alapdij hathavi iisszeg6t meghaladja:

megnevezes:
megnevez6s:
megnevez6s:
megnevez6s:

megrevez6s:
megnevez6s:
megnevez6s:
megnevez6s:

a

mindenkori

-10III
Tartozisok
Ebben a rovatban k6rjiik felttintetni a kiiztartozis cim6n,
valamint a p6nzint6zettel vagy maginszem6lyekkel szemben
esetlegesen fenn6ll6

l.

Kdztartozas (ad6, vrim. illetek, tb-j

tartozisait

b.)
Ft

2.

P6nzint6zenel szembeni tartoziis (hitel, kdlcstin stb.):

J

3.

-q.v-s..,.....5-Q..-q-o-9...9.9.Q.,...-h.ks.r.*.r,..[.ri

Magilnszem6lyekkel szembeni

tartozis:...:= [ . 5 ao .

Oo

[r;t.

s,i,^ ....... Ft

O.----.-----.-Ft

IV
Egy6b kiizlcndrik

- ll
B)

-

r6sz-

JOvEDELEMNYILATKOzAT
(az orsziiggyiil6si k6pviselti javadalmazisiln

1.

kivtili ad6kiiteles jtivedelmek)

Foglalkoziisa

Munkahelye:

..

Sziinetelteti-e foglalkozrisrit

rgen

:

nem

Fogtalkozris6b6l sz rmaz6 havi ad6ktiteles (bru

2. Az l.

pontban irt foglalkoz6siin ki
ad6kdteles j<ivedelme szirmazik:

,

jdvedelme: ........

valamennyi olyan tev6kenys6ge, amelyb6l

a) A tev6kenys6g megnevez6se

b) A kifizet<i szem6lye
(kiv6ve a jogszab6lyon al

c) A jtivedelenr

d) A j6

6 titoktart6si ktitelezetts69 aLl es6 tev6kenysEgek):

zeress6ge (havi, egy6b rendszeress6gii, eseti vagy id6szakos):

em (brutt6) tisszege

' Csak az orszaggyiilesi k6pvisel6 tiilti ki!

FI

FI

-t2a) A tev6kenys6g megnevez6se: ....

b) A kifizet6 szem6lye
(kiv6ve a jogszabdlyon alapul6 titoktart6si ktitelezetts6g aki

tev6kenys6gek):

c) A jiivedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rend

eseti vagy id6szakos):

d) A jrivedelem (brutt6) osszege

Fr

a) A tev6kenys6g megnevez6se:

b) A kifizetci szem6lye
(kiv6ve a jogszabiilyon alapul6 toktartrisi kotelezetts6g aLi

c) A jdvedelem rendsz

d) A jrivedelem

es<i tev6kenys6gek):

ss6ge (havi. egy6b rendszeress6gii, eseti vagy id6szakos):

tt6) tisszege:

Ft

-
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C) r6sz

GAzDASAGT f

nosxpr,rsf

Gr NyTLATKoZAT

Gazdasrigi tdrsasigban fenndll6 tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:

I
l.

Gazdasdgi t6rsasdg neve: ........

2. Sz6khelve:

3. Gazdasigi tdrsas6g formdja:....

4. Az

6rdekelts6g formrija (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. eset6n

taglktiltag stb.):

5. A tulajdoni

6rdekelts6g keletkez6sekori arinya:

Yo

6. A tulajdoni

6rdekelts6g jelenlegi arhnya

o/

7.

Nyeres6gbcil val6 r6szesedese

/o

8. A gazdasigi tirsasfgban viselt tiszs6ge

II.
l.

Cazdasrlgi tirsasdg neve

2. Sz6khelve

3. Gazdasiigi t6rsas69 formiija

4, Az

6rdekelts6g form6ja

5. A tulajdoni
6. A tulajdoni
7.

Nyeres6

E.A

6rde

donos, r6szv6nyes, bt. eset6n beltag,&iittag stb.):

g keletkez6sekori ar6nya: ......

kelts6g jclcnlegi arinya

I val6 16szesed6se

i tilrsasrigban viselt tisztsdge

o/o

-14-

III
l.

Gazdasrigi t6rsas6g ncve

2. Sz6khelye:

3. Gazdasdgi tirsasrig formdja

4. Az 6rdekelts6g formdja (tulajdonos,

r6szven

5. A tulajdoni

6rdekeltsAg keletkez6sekori

6. A rulajdoni

6rdekelts6g jelenlegi

, bt. eset6n beltag,&tiltag stb.):

ya

/o

o/

7. Nyeres6gb6l val6 r6szesed6se:
E.

A gazdasrigi t6rsas6gban viselt

/o

s6ge: ..........................

IV.
1. Gazdasdgi t6rsas6g neve: ...

2. Sz6khelye

3. Gazdasiigi trirsaseg

4. Az 6rdekelts6g fo

5. A tulajdoni
6. A tulajdoni
7.

Nyeres6g

8.A

a:.......

a (tulajdonos, 16szv6nyes, bt. eset6n

Its6g keletkez6sekori ar6nya

elts6g jelenlegi ar6nya:

I val6 16szesed6se
trirsasrigban viselt tiszts6ge

beltag/kiiltag stb.)

/o

o/

/o

%

-15-

v
L

Gazdasdgi t6rsas6g neve

2. Sz6khelye

3. Cazdasrigi trirsasrig formrija

4. Az 6rdekelts6g form6ja (tulajdonos,

16szv6nyes, bt. eset6n

5. A tulajdoni

6rdekelts6g keletkez6sekori ardnya: ....

6. A tulajdoni

6rdekelts6g jelenlegi arinya

7. Nyeres6gb6l val6 16szesedese:

ItagAiiltag stb.)

O)

Yo

/o

8. A gazdas6gi tirsasiigban viselt tisas6ge:

1. Gazdas6gi

tirsasig neve:

2. Sz6khelye

3. Gazdasrigi tirsasiig formiij

4, Az 6rdekelts6g fomrdj (tulajdonos.

r6szv6nyes, bt. eset6n beltag,&iiltag stb.):

5. A tulajdoni

Its6g keletkezdsekori ariinya

6. A tulajdoni

Its6g jelenlegi ar6nya:

7. Nycrescg I val6
8.A

reszesedese

tilrsasiigban viselt tiszts6ge

Yo

-16D) r6sz-

KINIUTATAS
sajit p6rtjit6l vagy
k6pvisel6csoportjit6l, illeh,e a ttirv6nyhozrii munkit tdmogat6 alapitvfnyt6l
kapott, a k6pvisel6 munkijinak ellitis6hoz sziiks6ges vagy
szoros
az orszriggytil6si k6pvisel6nek az Orsz6,ggyfil6st6l,

iisszefiigg6sben l6v6 juttat6sok161 6s ingyenes haszn{latba a ott dolgokrril
(a tovdbbiakban: j uttatis)

A juttatds ideje

A juttatris megnevez6se

'Csak az orszdggyilesi k6pvise16 tiilti ki!

A juttat6s 6rt6ke

-17E) r6sz'

KI]\,IUTATAS
az orszdggviil6si k6pvisel6nek k6pvisel6i megbizat6sival iisszefiigg6sben

kapott

ajdnd6kair6l 6s az e nyilatkozat D) pontja ali nem tartoz6 ingyenes juttatisairdl
(a tov6bbiakban: ajdnd6k)

Az ajrlnd6kozris ideje

Az ajrlnd6k megnevez6se

t/

/t
' Csak az orszdggyiilesi k6pvisel6 rtilti ki!

Az ajinde 6rt6ke

-18F) r6sz

KIMUTATAS
b6rmih'en tev6kenys6ge, in916 vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhez
6 egy6b
jogosults6ga alapjdn, tov6bbd e nyilatkozat C) pontjiban megi
t gazdasdgi
tirsasig(ok)nak juttatott illami, illetve eu16pai uni6s tim
tisokr6l (a
tov:ibbiakban: t6mogat6s)
A trimogatiis
jogosultja

r"tt'

A tiimogat6s

A tiimogatiis

A temo

megszerz6s6nek

megszcrz6s6nek

n

jogcime, m6dja

id6pontja

..0-(.

?-012

t)

t

A trimogat6s

A tiimogatis

c6lja

6rt6ke

t6

ev ..i:r.r*+.nr.. r,o .....5.Q.,. n.p
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