Orsziiggy0t6s
Mentelmi bizotts6g

1054 Budapest, Sz6ctrunyi*p.
f e.

Az Orszdgsvrildsro szol6 2012. dvi XXXVI. torr,6ny 1. sz . melldklete alaoi6n

Vagyon-, jdvedelem- ds gazdasdgi 6rdekeltsdgi tryilatkozat

orszdggt iil dsi kdpvis el6 szdm dra

A nyil atkozatot ado szem6lye

AT(Rr+cu

drER

1.

A nyilatkozatot ad6 *:

a)

orsz6ggyulesi kdpviselo

b)

az orszdggyilldsi kdpviselovel kozos h6ztartdsban dl6 h6zas- vagy dlettdrs
(a tov5bbiakban : hazas- I elettdrs)

c)

az orszlggytilesi kepviselovel kdzos hdztartdsban dl6 gyennek
(a tov6bbiakban: gyermek)

2.

Az orszirggytlldsi kdpviselo neve:

,1

-)

A htnas-lilettars

1

A gyermek ncve:

neve

H

:

*Csirk a sa-idt szemel-vel'c vottatkoz6 adatokat tdltse ki!

CH
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A) r6sz

VAGYONI NYII,ATKO7-AT

I
Ingatlanok*

1

a)

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

,Jofr?rsr

d.t \
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b)

Az ingatlan teniletnagysiga:

c)

Mtiveldsi

d)

Az dpulet fd rendeltetes szerintijellege (lakoh6z, tidtilo, gazdasdgi dptilet stb.),
az epiilet al aptertil ete :

6ga (vagy a mtivelds

alol kivett teriilet elnevezdse):

A

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di haz, tirsashhz, szovetkezeti haz, mtiernldk, muhely,

izlet, mtiteretn,

rendelS

,

gardzs, b6nyatelek stb.):

Jd*ro. tt
0 A nyilatkozo

Q--LC-,

jogdll6sa (tulajdonos, Sllando. illetve tartos haszn6lo, haszonelvezo,

berl6 stb.):

a(cruloe

g)

Kriz6s tulajdon esetdn a tulajdoni hdnyad mdrtike

h) A szerz€s jogcime, ideie (a jogviszony

'

Az,

i

..!rH J^N.
I

kezdete):

ngatlan-nyi lviintartasi adatol<kal ntegegl"ezoen kel l kitdlteni
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a)

A teleptilds neve, ahol az in-eatlan fekszik (Budapesten kertilet is)
t|,lld.r.f,n Lv

1Ls *

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga:

c)

Mrivelesi

d)

Az, dptilet fo rendeltetds szerinti jellege (lak ohin. iidiilo, gazdasiigi dptilet stb.),

6ga (vagy a rnfivelds alirl

kivett tenilet elnevezdse)

az epUlet alaptertlete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csakidi haz, tirsashin, szdvetkezeti hin^ rntieml6k, mtihely,
rizlet. mtiterem, rendel6 , garizs, biinyatelek stb.):

c-".f"J.f ,UL
0 A nyilatko z6 jogtrll6sa (tulajdonos, 6llando, illerve hrt6s haszn6l6, haszonelvezo,
b6rl6 stb.):
\t'-l

g)

llpx

Kozcis tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad mdrtdke

h) A szerz6,s jogcime, ideje (a jogviszany

kezdete):

vd.l.4nl
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a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga:

c)

Mtivelesi

d)

Az 6ptilet fo rendeltetes szerinti jellege (lakoh6z, tidtilo, gazdasigi 6ptilet stb.),
az epilet al aptertil ete :

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di

6ga

(vagy a mtivelis alol kivett teriilet elnevezdse):

hdz,, tarsashdz, szcivetkezetiht.z,

rntiemldk. rntihely.

tizlet, mtiterem, rendelo . garizs. b6nyatelek stb.):

f) A

nyilatko
b6rl6 stb.):

s)

z6 jogirllasa (tulajdonos. allando. illewe tart6s

Kdzcis tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad rtrdrteke: .........

h) A sz,erzes jogcinre,

ide.f e (a

jogviszony kezdete)

haszndlo. haszotrclvezo,

4
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a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga:

c)

Mrivelesi dga (vagy a mrivelds alol kivett tertilet elnevezdse):

d)

Az dptlet fo rendeltet6s szerinti jellege (lakohin {idiilo, gazdasigi dptlet stb.),
az epUlet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csalddi haz, tdrsashiz, szdvetkezeti hin. mriemldk, mtihely,
tizlet, mtiterem. rendelS , gu'azs, banyatelek stb.):

0 A nyilatkozo jogirll6sa (tulajdonos,6lland6,

illewe tart6s haszn6l6, haszonelvezo,

bdrlci stb.):

g)

Kcizds tulajdon esetdn a tulajdoni h:inyad mdrtdke:

h) A szerzes jogcime, ideje (a jogviszony kezdete):
\

a)

A teleptiles neve, ahol az ingallan fekszik (Budapesten kertilet is):

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Ivltiveldsi 6ga (vagy a mtivelds al6l kivett teriilet elnevezese):

d)

Az dptilet f6 rendeltetds szerintijellege (lakoh6z, tidtil6. gazdas6gi dpiilet stb.).
az epiJlet al aptertil ete :

e)

Az ingatlan jogijellege (csaladi haz, tfursashdz, szovetkezeti haz, mtiemlek. rniihely,
tizlet. muterem, rendel6, garazs, banyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6 .jo96lldsa (tula.idonos, 6llando,

illetve tartos haszn6lo. Itaszonelvezo,

berlo stb.):

g)

Kozcis tulajdon esetdn a tulaidoni hdnyad merteke:

h) A szerzes jogcime. ideje (a jogviszony kezdete):
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a)

A teleptilis neve, ahol az ingatlan f'ekszik (Budapesten kenilet is):

b)

Az ingatlan tertiletnagysriga:

c)

Mtivelesi 6ga (vary a mtivelds alol kivett tertilet elnevezese):

d)

Az dprilet ffi rendeltetds szerinti jellege (lakoh6z, Udiilo, gazdasigi eptilet stb.),
az 6pUlet alaptertilete:

e)

Az

ingatlan jogi jellege (csal6di haz,, tixsash6z, szdvetkezetihiu, mrieml6k, mtihely,

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

f) A nyilatkoz6
birlo

g)

jogttllSsa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s hasznil6, haszottllvezo,

stb.)

Kozds tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad rnerldke:

h) A szerzd,s jogcime,

ideje (a jogviszony kezdete):

7.

a)

A teleptiles neve, ahol az Lngatlan I'ekszik (Budapesten ker{ilet is)

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga:

c)

Mtivelesi

d)

Az dptilet fd rendeltetis szerinti jellege (lak6h6z. tidtilo, gazdasigi eptilet stb.),
az dptilet alaptertilete :

e)

Az

6ga (vagy a

mtivelis alol kivett tertilet elnevezdse)

ingatlan j ogi j ellege (csal6di haz, ttrsashaz, szovetke zeti hta, muemlek, mtihely,

tizlet. mtlterem, rendelS , garazs. binyatelek stb.):

D A

nyilatkozo jogirll6sa (tulajdonos. allando. illetve tartos haszn6l6. haszotrclvezo,

bdrlo stb.):

g)

Kozos tulaidon esetdn a tulaidoni hanyad rnerteke: .........

h) A szerzds jogcfrne, ideje (a jogviszotly kezdete):

..
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II.
Nagy 6rt6kii ing6sigok
1.

G6pj{rmiivek:

a)

szemdlygipkocsi:

tipus

a szerzd,s ideje, jogcinre

tfpus

a szerz€s ideje, j ogcime

tfpus

a szerz€s ideje, jogcirne

b)

tehergdpjd:nnri, aut6busz:

tfpus

a szerz6,s ideje, jogcf me

tfpus
a szerz6,s idej e, j ogcf me

tipus

a szerzds ideje, jogcfrne:......

c)

motorkerikpdr:

tipus

a sz.erzds ideje, jogcime

tipus
a szerzis ideje. jogcirne: ...........

tipus

a szerzes ideje, jogcirne:......
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2. Yiti vag)'I6gi jrinnii:
a)

jellege:
tfpusa:

a sz,erzi,s ideje, jogcfme:

b)

jellege:
tfpusa:
a szerz6,s idej e, j ogcf me

3.
a)

V6dett miialkotds, v6dett gyfijtem6ny:
egl"edi alkot6sok:

.. megnevezds

db

megnevezds

db

megnerrezds

...... db

nlegnevezes

db

megnevezds

db

a szerzd,s ideje, jogcfme:

a szerzd,s ideje, jogcinte:

a szerzls ideje, jogcftne:

b)

gytijtc'men-y:

a szerzes ideje, jogcime:

a szerz€s ideje, jogcfrne:

megnevezes

a szcrzis ideje. jogcfrne:

.

.... . db
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4.

Egydb. darabonkdnt vagy kdszletenkdnt (g"vtijtenrc'nyenkdnt) a nrindenkori kepviseloi
alapdfi hathavi osszeget meghalad6 drtdku ing6szig:

a)

megnevezds:

a szerz6,s ideje, jogcime:

b)

megnevezds:

a szerzd,s ideje, jo-ucime:

c)

megnevez6s:

a szerz€,s ideje. jogcirne:

d)

megnevezds:

a szerz6,s ideje, jogcime:

e)

ffregnevezes:

a szerz,is ideje, jogcfme:

5.

Ertdkpapfrban elhelyezett megtakar:it6s vagy egydb befektetds (reszleny, ktitvdny,
r6szjegy, kincstdrjegy, vagyonjegy, llagy drtdkfi biztos(tds stb.):

megnerrezds:

ndvdftek, biztosit6si osszeg:

megnevezds:

ndvertdk. biztositdsi dsszeg:

megnevezds:

ndvdrtdk, biztosft6si osszeg:

megnevez6s:

ndvdrt6k, biztosftasi osszeg:

rnegnevez6s:

nevdrtek- biztosft6si osszeg:

t\q
,'1 . ooo , o?o

u-
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6.

Ft

l-akar€kbetdtben elltc'l1"ezett rnegtakaritis

Ft

7.

A rnindenkori kdpvisel6i alapdfj hathavi osszeget meghalad6 kdszpdnz:
Ft

8.

Az dsszessegeben a mindenkori kepviseloi alapdil hathavi dsszegdt meghalado
pdnzintdzeti szdm lakovetelds vagy mds, szerzodd,s alapjAn fenn6llo pdnzk6vetelds:

a)

pdnzintdzeti szitmlakovetelds:

forintban
deviz6ban (fori ntdrtdken)

b)

m6s szerzodes alapjan fenn6llo penzkovetel6s osszege:
Ft

9.

M6s, jelentSsebb inekti vagyont6rgyak, ha az,ok egyiittes drtike
kepviseloi alapdij hathavi osszeg6t meghaladja:

megnevezds:

megnevezis:
megnevez6s:
megnevezds:
megnev ezds:
megnerrezds:

megnevezis:
megnevezds:

a mindenkori

- r0
III.
Tartozf sok
Ebben a rovatb:rn k6rjiik felttintetni a kiiztartozhs cfm6n,
valanrint a prlnzintdzettel vagy maginszenr6ll'ekl<el szentben
esetlegesen f'ennill6 tartoziisait

1.

Kdztartozas (ado. vdm, illet6k. tb-jdruldk stb.)
Fr.

2.

Pdnzintezettel szembeni tartozits (hitel, kolcs6n stb.)
Irt

3.

Mag6nszemdlyekkel szembeni tartoz6s
,Ft

IV
Egy6b ktizlendtik

1l
*

ts) rrisz'
.I

6 V E N E,LE,M

N

YI

LATK OZ AT

(az orszaggy.rilesi kepviselo javadalmazdsin kfvtili adokoteles jovedehnek)

I

.

Iroglalko zdsa
Munkahelye
S

ztinetel teti-e fo gl alko zisht.

rgen

nem
Iro gl al ko

zdsibol szdnnazo h avi adokdtel es (brutto) j dvedel

F'r

me

2. Az 1. pontban frt foglalkozdsin kivtili, valamennyi olyan tevdkenysdge,

amelybol

ad6kotel es j dvedel m e szarmazik:

a) A tev6kenysdg megnevezdse: .....

b) A kifizet6 szerndlye
(kivdve a jogszab6lyon alapul6 titoktart6si kotelezettsdg al6 eso tev6kenysdgek):

c) A jdvedelem rendszeressige (havi, eg-vdb rendszeressdgti, eseti vagy idoszakos)

d) A jrivedelem (brutt6) dsszege

' Csak az.<:rsz.agg.yiilesi kepvisel(i tolti ki!

Irt

-t2
a) A terrdkenyseg nlegtrevezdse

b) A kifizeto szenrilye
(kivdve a jogszabdlyon alapulo titoktartdsi kotelezetts6g al6 eso tevdkenysigek):

c) A jovedelem rendszeresscge (lravi, egyeb rendszeressdgti, eseti vagy idoszakos):

d) A jovedelem (brutto) osszege

Ft

a) A tevdkenysig megnevezise

b) A kifizet6 szemelye
(kiveve a jogszab6lyon alapulo titoktart6si kotelezettsdg al6 eso tevekenysigek):

c) A iovedelem rendszeressdge (havi. egyeb rendszeressdgti. eseti vagy idoszakos):

d) Aiovedelern (brutto)

clsszege

Ft
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C) r6sz

GAZDASACT ERDEKELTSEGI NYILATKOZAT
Gazdas{gi tf rsasrigban fennill6 tiszts6ge vagy 6rdel<elts6gc:

r.

l.

Gazdasigi t6rsas6g neve

2. Szdkhelye

3. Gazdasdgi trirsasdg fonn6ja

4. Az drdekeltsdg fornrd.ja

(tula.jdonos, rdszvdnyes. bt. eseten beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni irdekelts6g keletkez6sekori utnya

6. A tulajdoni

o/
/o

drdekeltsdg jelenlegi arinya

7. Nyeresdgbol val6
8. A gazdasigi

o/
/o

o/
/o

reszeseddse

tarsas6gban viselt tiszts6ge

rr.
1. Gazdasdgi tarsas6g neve

2. Szekhelye

3. Gazdasdgi t6rsas6g I'ormaja

4. Az drdekeltseg formtija (tulajdonos, r6szvdnyes, bt. esetdn beltaglktiltag

5. A tulajdoni 6rdekeltseg keletkez6sekori
6. A tulajdoni drdekeltsdg.iclenlegi

ardnya:

aritnya

7. Nyeresdgbol valo reszcsedese
8. A

gazdas6gi t6rsasdgban viselt

%

%

%

tisztsige: .....

stb.):

-14

III.
l.

Gazdasdgi tdrsasdg neve

2. Szikhelye

3. Gazdasdrgi tdrsasrig fonndja

4.

Az, drdekelts6g fbrnr6ja (tulajdonos, rdszvdnyes. bt. esetin beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni drdekeltsdg keletkez6sekori
6. A tulajdoni

ar6,nya:

%

o/
/o

drdekeltsdg jelenlegi ardnya

7. Nyeresdgbol val6 rdszeseddse:.

........ %

8. A gazdasdgi tarsasdgban viselt tisztsdge: .....

rv.
l. Gazdas6gi tdrsas6-e neve
2. Sz6khelye

3. Gazdasdgi t6rsas6g fonn6ja

4. Az drdekeltsdg formdja

(tula.idonos, reszvenyes, bt. eseten beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni drdekeltsdg keletkez6sekori
6. A tulajdoni drdekeltseg jelenlegi
7. Nyeresdgbol val6

ardnya:

ardnya

reszeseddse

8. A gazdas6gi t6rsas6gban viselt tisztsdge: .....

o/
/o

o/

/t)

o/
/o

- t5
v
l.

Gazdasdgi tzirsasdg neve:

2. Szdkhelye

3. Gazdasigi trirsas6g fonn6ja

4. Az drdekeltseg formiija (tulajdonos,

rdszvdnyes. bt. esetdn beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni irdekeltsdg keletkezdsekori
6. A tulajdoni irdekeltsig jelenlegi

aranya:

aranya

o/
/o

o/
/1)

7. Nyeresdgbol valo reszesed6se
tl.

o/
/o

A gazdasagi t6rsas6gban viselt tisztsdge

VI
l.

Gazdasdgi tdrsasdg neve

2. Szdkhelye

3. Gazdasdgi tirrsasdg lbrmaja

4. Az drdekeltseg formija (tulajdonos,

5. A tulajdoni erdekeltsig
6. A tula.jdoni

A

keletkezdsekori ardnya

erdekeltseg jelenlegi ardnya

7. Nyeresegbol val6
8.

rdszvdnyes, bt. esetdn beltaglki.iltag stb.):

rdszesedise:

gazdasigi tzirsas6gban viselt tiszts6ge

o/o

o/
/o

1l/

/o

r6

D) r6sz.

KIMUTATAS
orszigg"iil6si li6pviscltineli az Orszdggyiil6stdl, saj{t p{rtj:lt6l vag.v
kdpvisel6csoportj{t61, illetve a ttirry6n1,hoz6i munli6t t{nrogatti alapftvdnytril
kapott, a li6pvisel6 munk{jrlnak ellitris:ihoz sziil<sdges vag-v azzal szoros
tisszcftigg6sben l6v6 juttat{sokr6l 6s ing_v-encs haszndlatba adott dolgolir6l
(a tovdbbiakban: juttatrls)
'az

A juttatds ideje

A j uttatirs megnevezdse
L-r-t

.,,e6 *k; eL.f,'-a

uod-{|{o(
D

"!t

.f\ffo {-Tk(

lpAoue (

' Csak

az. orstaggytilctsi

L t-L oi

kdpvisel6 tOlti ki!

A juttatis ertdke

Ll4> . eco, -

!r"
l\1,

nOPP\"/

3.F L
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-tl
E) r6sz.

KIl\TI]TATAS
az orsz'trggyiilesi k6pviscliinek k6pviseltii megbantfis'ival tisszeftigg6sben kapott
a.i6nd6kairdl 6s az e n-vilatkozat D) pontja al{ nem tartozl ingl'enes juttat{sair6l
(a tov{bbial<ban : aj{nd6k)

Az ajtnddkozds ideje

Az ajinddk

' Csak az orszirggyrilisi kipvisel6 tolti ki!

nregnevez6se

Az ajinddk drtdke

- ttt
F) r6sz

KIMUTATAS
birnril.ven tev6kenys6ge, ing6 vagJ- ingatlan tulajdona, illetve ezeliltcz ftizddii eg-veb
jogosultsiga alapjiin, tovf bbri e nyilatl<ozat C) pontj{ban nregieltilt gazdas{gi
tirsas{g(ok)nali juttatott dllami, illetve eur6pai uni6s t{rnogatdsol<r'61 (a
tovfbbialiban : t{mogat{s)
A tiimogat6s

A tdrnogatis

A tdmogatds

A tdmogatdst

A t6mogatds

A tdmogatds

jogosultja

megszerzisenek
iogcfme, modia

megszerzdsdnek

nyrijto

cdlja

ertdke

id6pontj a

**:f

.)).sr.\.,... h6

Kelt

).j

nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem kozos hivtartilsban 616 hilzas-lelettdrsam,

\+q-ffi,F\

c[

P*ru--RuJ

valamint a velem kozcis hdzlafilsban clo gyerrneke(i)rn.

nyi I atko zatifi/ ny il atkozatai t*

---

.ko"l(
.aaaaaa.aaaaaaa..aaaaa..aaaaa
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Csak az orszhggl"iilisi licpvisclo tOlti ki!

kepviselo alirfraisa

