Or!zAggY0l63
Mentelmi bizotts6g
ter 1-J
1055 BudaPest, Kossuth

Az Orszdqevril6srol sz6l6 20t2. dvi XXXVI. t6rv6ny l. rnelldklete alapjrn

Vagyott-, jdvedelem- is gazdosdgi irdekeltsdgi nyilatkozot
o

rszdg gt

iilisi

kdpvise I 6 s ztt tnd r a

A nyilatkozatot ad6 szem6lye

t
G
b)

A nyilatkozatot

adO

-:

tl

$Q uGO,JZ

1

tqle=b"rd (Lo\]1c

orszaggyiil6sik6pvisel6
az orsz6ggyiildsi k6pvisel6vel ktizds hdzartrisban dl6 hdzas- vagy 6lett6rs
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A) r6sz

VAGYONI NYILATKOZAT
I

Ingatlanok.

1..

a)

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

b)
c)

Az ingatlan tertiletn agys6ga:

d)

Az 6piilet f6 rendeltet6s szerinti
az 6piilet alapteriilele:

e)

Az ingatlan jogi jellegc (csal6di hdz, t6rsas

Mtiveldsi

Aga

(vagy a'xprivelds al6l kivett teriilet elnevez6se): .......

lege (lak6hr2, tidiito, gazdas6gi 6ptilet stb.),

szdvetkezeti h6z, miieml6k, miihely,

iizlet, mriterem, rendel6, gariizs, bfnyatelek stb.):

f) A nyitatkoz6 jogrill6sa

(tulajdonos, 6lland6, illetve t

haszn6l6, haszondlvez6,

bdrl6 stb.):

g)

Kdztis tulajdon eseten a tulajdoni hiinyad m6rt6ke

h)

A

szerz6s jogcime, ideje

(ajogviszony kezdete):
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)
il)

A teleptilds neve, ahol az ingatlan lckszik (Budapesten kertlet is):

b)

Az inga'tl4n tertiletnagys6ga:

c)

Miivel6si 6gri^(vagy a miivelds al6l kivett tertilet elneve z6se):

d)

Az dpiilet f<i rendeltet
az ipiilet alapteriilete:

e)

Az ingatlanjogi jellege (csal6di

nti iellcge (lak6hriz, tidtilo, gazdas6gi dpiilct stb.),

iizlet, miiterem, rendel6, garAzs, binya

riz, szdvetkezeti hiiz, miieml6k, miihely,

ck stb. ):

f) A nyilatkoz6 jogilldsa (tulajdonos, 6lland6, ille

tart6s hasznAl6, haszon6lvez6,

bdrl6 stb.):

g)

Kcizds tulajdon esetdn a tulajdoni hrinyad m6rtdke

h)

A szerzds jogcime, ideje (ajogviszony kezdete):

3.

a)

A tdleFiil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keriilet is):

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

o)

Mtiveldsi 6ga (vagy a miivel6s al6l kivett terijlet elnevez6se)

d)

Az 6ptilet fo rendeltet6s szerinti jellege (lak6h6z, iidiil6, gazdas6gi dptilet stb.),
az 6ptilel alapteriilete:

e)

Az ingattan jogi jellege (csakidi hria, trirsashaz, szovetkezeti hriz, miieml6k, miihely,
iizlet, mtiterem, rendelti, garezs, banyatelek stb.):

l) A nyilatkoz6

jog6tl6sa (tulajdonos, iilland6, illetve tart6s hasznil6, haszondlvezo,

birl6 stb.):

g)

K(iz0s tulajdon eset6n a tulajdoni hiinyad mirtdke: ....

h)

A szcrzds jogcinrc. ide'jc

(a

jogviszony kczclctc):

.o
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a)

A tclepiil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapestsn kcriilct is)

\
b)

Az ifuat lan tertiletnagysdga

c)

Miiveldsi 6ga (vagy a miivelds al6l kivelt tertilet elncvezise): ...

d)

Az dptilet fri rendeltet6s szerinti jellege (lak6h6z, tidtilo, gazdas6gi dptilet stb.),
az 6piilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di haz, tArsastuiz, szdvetkezeti hriz, miieml6k, mrihely,
iizlet, miiterem, rendel6, garazs, banyatelek stb.):

l) A nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos, dlland6, illetve tart6s hasmel6, haszondlvez6,
b6rl<i stb.):

g)

K6ztis tulajdon eset6n a tulajdoni hrinyad md(6ke: ........

h)

A

szerzes jogcime, ideje

(ajogviszony kezdete): ..........

5.
a)

A telepiilds neve, ahol az ingatlan lekszik (Iludapesten keriilet is):

b)

Az ingall an

c)

Miivel6si 6ga (va

d)

Az 6ptilet f6 rendeltet6s szerinti
az 6ptlet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal:idi hiiz, trirsashiiz, szdvetkezeti hriz, miieml6k, miihely,

rtile tnagys6ga
miivel6s al6l kivett tertilet elnevezise)

j

ge (lak6h6z, i.idtil6, gazdas6gi dpiilet stb.),

tizlet, mriterem, rendel6, gar6zs, biinyatelek stb.):

I) A nyilatkoz6 jogdlkisa (tulajdonos, 6lland6,
bdrl6stb.):
S)
h)

illetve lartos hasznrt\,

haszon6lvez6,

............\'......

K<iz6s tulajdon eset6n a tulajdoni hdnyad m6rt6ke:

A

szerzds

\

jogcime, ideje (ajogviszony kezdctc): ....

o

\N
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6

telepiil6s nevc, ahol az ingatlan I'ekszik (Budapesten kertilet is):

a)

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga: .............

c)

Miiveldsi iiga (vagy a miivelis al6l kivett teriilet elnevezdse)

d)

Az 6piilet fti rendeltetds szerinti
az 6piilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogijellege (csal6di haz, tArsash6z, szcivetkezeti hriz, miiemldk, mthely,

lx*i

(lak6hdz, iidiilo, gazdasrigi 6piilet stb.),

ilzlet, miiterem, rendel6, garrizs, biinyatelek stb.):

l) A nyilatkoz6 jogrill6sa

(tulajdonos, rilland6, illetve tart6s hasznril6, haszondlvez6,

b6rl6 stb.)

g)

K6zds tulajdon esetdn a tulajdoni hi.nyad mdrtdke

h)

A

szerzds jogcime, ideje (a jogviszony kezdete):

7.

a)

A telept.ilds neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keriilet is):

b)

Az ingatlan tefokgagysdga: .............

c)

Miivel6si riga (vagy a milvclis al6l kivett tertilet elnevez6se):

d)

Az 6ptitet fd rendeltet6s szerinti jellege (1ak6haz, tidtil6, gazdasdgi 6piilet stb.),
az dpiilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csatridi haz, tirsash6z, szdvelkezeti h6z, mrieml6k, miihely,

\
\-'

iizlet, miiterem, rendel6, gariizs, brinyatelek stb.):

f1 A nyilatkoz6 jogrilldsa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s hasznril6, 'haszon6lvez6,
bdrlo stb.): ........

\

g)

Kdzcis tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad meft6ke: ..... ...................'...........

h)

A

szerzds

jogcime, ideje

(a

jogviszony kezdete):

6
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I.

Nagy 6rt6kii in96sigok

l. G6pjirmiivek:

a)

szemdlyg6pto".i, .....fS!.$..l-ff ....Q.U.aNS IS
a szerzds ideje, jogcime

lY. -tur-o

tipus

*n

tipus
a szerz1s ideje,

jogcime:

tipus
a szerzds idej e, jogcime:.

n;

tipus

tehergdpjrirmri, aut6busz:
a szerzds ideje, jogcime

tipus

c)

a szerz|s ideje,

jogcime

a szerzds ideje,

jogcime:..

.....::\-.......

tipus

motorkerdkpiir
a szerzds ideje,

jogcime

. tipus

a szerzds ideje, jogcime

tipus
a szerzds ideje,

jogcime

a
trJs,
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2.

Vizi vagy l6gi.lrirnrii:

a)

j

ellege:

tipusa:
a szerz€s ideje, jogcinre

b)

jellege:
tipusa:
a szerz€s ideje, jogcime

V6dett miialko t6s, v6dett gyiijtem6ny:
a)

e

megnevezds

db

.. megnevez6s

db

megnevezes

db

megnevezes

db

........... nlegnevezes

....... db

megnevez6s

db

a szerzds ideje, jogcime:

a szerzds ideje,

jogcime:

a szerzds ideje, jogcime

b)

teminy:

a szerzds ideje,

jogcime:

a szerzds ideie, jogcime:

a szerz€s ideje, jogcime:

h\\
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4.

Egydb, darabonk€nt vagy kiszletenkdnt (gyiijtemdnyenkdnt) az Orszdggyiil6srol sz(rl6
2012. €vi XXXVI. t6rvdny 104. $ (l) bekezd6se szerinti k6pvisel6i tiszteletdij hathavi
6sszegdt meghalad6 6rtdkti ing6srig:

a)

ItlC

ezes:

clnlc:

a szerzds ideje

b)

megnevezds:

a szerz|s ideje, jogcime:

c)

megnevezds

a szerzds ideje, jogcime:

d)

megncvczds

a szerzds ideje, jogcime:

e)

megnevezds:

a szerzds ideje, jogcime:

5

Ertdkpapirban elhelyezett megtakar(tds vagy egy6b befektet6s (r6szv6ny, kdtvdny,
16izjegy, kincstArjegy, vagyonjegy, nagy 6rt6kti biaositas stb.):

megnevezes:

n6vdrtdk, biztositasi 6sszsg:

megnevez6s:
ndv6r16k, biztositasi risszeg:

megnevezis:
n6vdrt6k, biztositrisi iisszeg:

megnevezds:

ndv6rt6k, biztosf tdsi 6sszeg

megnevcztis:

....

nivir1dk, biztositiisi 6sszeg

a
\\
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6.

It

Takar6kbetdtben elhelyezett megtakaritds: ...

I;t

7.

Az Orsz6ggyiil6sr6l sz6l6 2012. dvi XXXVL torvdny 104. $ (l) bekezd6se szerinti

k6pvisel6i tiszteletdij hathavi dsszeg6t meghalad6 kdszpdnz:

b aeo.oQC

8.

Az

Ft

az Orszitggyril6sr6l sz6l6 2012. dvi XXXVI. tdrvdny 104. $
szerinti k6pviseloi tiszteletdij hathavi 6sszegdt meghalad6

cisszessdg6ben

bekezd6se

(l)

hitelintdzeti sz6mlak6vetel6s vagy m6s, szerz6d6s alapjan fenndll6 p6nzkdvetelds:

a)

hiteli

akdvetel6s:

forintban:
deviz6ban (forint6rt6ken)

b)

m6s szerz6d6s alapj 6n fenn6ll6 pdnzkcivetel6s tisszege:

Ft

9

jelent<isebb 6rt6kii vagyontiirgyak, ha azok egyiittes erteke az Orsz6ggyril6sr6l
sz6l
l2.6vi XXXVI. torvdny 104. $ (1) bekezd6se szerinti kdpvisel<ii tiszteletdij
gdt meghaladja:
hathavi o

,

megnevezes:
megnevez6s:
megnevez6s:
megnevez6s:
megnevez6s:
megnevez6s:
megnevez6s:
megnevez6s:

P

lo$

- l0 III.
Tartozisok
Ebbcn a rovltb:rn k6rjiik feltiintctni a kiiztartoz:is cim6n,
valamint :r hitclint6zettel vagy mag:inszcm6lyekkcl szembcn
esctlcgesen fcnn:ill6 tartozfslit

l.K

z6s (ad6, v6m, illetdk, tb-jdruldk stb.):
.Ft

2.

Hitelint6zettel szembenitartozds

tel , kdlcsdn stb.):

..

t.t

3.

Mag6nszem6lyekkelszembenitartoz6s
F't

IV.
Egy6b ktizlend6k

P

]R\\
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JOVEDELEMNYILATKOZAT
(az orsziggyill6si k6pvise16 javadalmaz6sdn

I

kivtili

ad6kdteles jdvedelmek)

Foglalkozisa
Munkahelye
Sztinetelteti-e fo glalkozisrit

:

lgen
nen.t

It

Foglalkozis6b6l szirmazo havi ad6kdteles (brutt6) jdvedetme

2. Az l.

pontban irt loglalkozdsiin kivtili, valamennyi olyan tevdkenysdge, amelyb6l
ad6k<iteles jtivedelme szirmazik:
a) A tevdkenysdg megnevez6se:

(ki

kilizeto szcmdlye
a jogszabrilyon alapul6 titoktartdsi kdtelezettseg al6 es6 tev6kenys6gek):

c) A jtivedelem rendsz-eressdge (ha

d) A jdvedelem (brutt6) 6sszege

db rendszeressdgii, eseti vagy id<iszakos):

Ft

\

' Csak

az orsziiggyiildsi kdpvisclii

l(jlti ki!
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a) A teviken seg megnevezese: ......

b) A kifizet6 szem6lye
(kiv6ve a jogszab6lyon alapul6 ti

tartisi kdtelezetts6 g al6 es6 tev6kenys6gek):

c) A j6vedetem rendszeress6ge (havi, egy€b

d) A jcivedelem (brutt6) 6sszege

gri, eseti vagy id6szakos):

Ft

a) A tev6kenysdg megnevez6se:

b) A kifizetd szem
(kiv6ve a jogszab6lyon

ul6 titoktartesi kdtelezetts6g al6 eso tevdkenys6gek)

c) A jdvedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rendszere ss6gii, eseti vagy id6szakos):

d) A jdvedelem (brutt6) cisszegr': ......

Irt
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C) r6sz

GAZDASAGI f NNBXTITSf GI NYILATKOZAT
Gazdas:igi tirsasf gban fenn6lli tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:

I.
I Gazdasiigi tiirsasiig neve
2. Szdkh

nt.) aJa:...

3. Gazdas6gi

4. Az 6rdekelts6g form6ja (ulaj

s, rdszvdnyes, bt. esetdn beltag/kiiltag stb.):

5. A tulajdoni 6rdekeltsdg keletkez6sekori arriny a
6. A lulajdoni 6rdekelts6g jelenlegi

%

arrinya

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

8. A gazdasrigi

tarsas6gban viselt tiszts6ge: ....

II.
I.

Gazdasrigi t6rsas6g neve: .......

2. Sz6khelye

3. Gazdas6gi tiirsas6g form6j a

4. Az 6rdekelts6g lorm6ja (tulajdonos, rdszv6nyes, bt. eset6n beltag/kiiltag stb.)

5. A tulajdoni drdekelts6g keletkez6sekori
6. A tulajdoni

ar6rnya:

6rdekeltsdg jelenlegi ar6nya:

.

7. Nyeresdgb6l val6 riszesed6se
8. A gazdasigi

tdrsasiigban viselt tisztsdge

t

t\

l-1

IU.

l

Gazdasdg

s6g neve:

2. Sz6khelye

3. Gazdasrigi trirsas6g formdja:

4. Az drdekelts6g formrija (tulajdonos,

ll yes, bt. esct6n bcltag/kiiltag stb.):

r6s

5. A lutajdoni drdekelts6g keletkezdsekori ariinya
6. A tulajdoni

6rdekeltsdg jelenlegi ariinya

,...,..%

7. Nyeres6gb6l val6 16szesed6se
8.

%

A gazdasrigi tarsas6gban viselt tisztsdge:

IV.
l.

Gaztlasrigi tdrsasdg neve: .................

2. Szekhelye:

3. Cazdasrigi trirsasdg formiij a

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

eset6n beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkez6sekori afinya'. .........
6. A tulajdoni

6rdekeltsdg jelenlegi ardnya:

7. Nyeres6gb6l val6
8.

/o

..

rdszesedesc

A gazdasiigi tdrsasdgban visclt Iisas6ge:

p
\cr..
J\J.\

(

-

15 -

V
L

Gazdas6gi tdrsasdg neve: .........

2. Sz6khelve

3. Gazdas6gi t6rsasdg form6ja:

4. Az drdekelts6g formdj

a

.

(tulajdon os, rdszvdny es, bt. eset6n beltag,&iiltag stb.):

5. A tulajdoni drdekeltsdg keletkez6sekori
6. A tulajdoni

%

ardnya:

6rdekelts6g jelenlegi ariinya:

/o

7. Nyeres6gb6l val6 16szesed6se:...
8.

/o

A gazdas6gi tarsas6gban viselt tisas6ge:

VI.
l.

Gazdasdgi tirsasdg neve:

2. Szi
3. Cazdas6gi t6rsas

a:...

4. Az 6rdekelts6g form6ja (ulaj

s, r6szv6nyes, bt. eset6n beltag/kiiltag stb.):

5. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkez6sekori arrinla:
6. A tulajdoni

6rdekeltsdg jelenlegi

7. Nyeres6gb6l valti

ar6nya:

r6szeseddse

%

\
\............%
0

8. A gazdas6gi tarsas6gban viselt tisztsdge

-6

\*
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l)) r6sz'
KIMt]TA1'AS
az orsz/rggyiil6si k6pviseliinek rz Orsz::tggyii ld'stiil' saj:it pirrtjritril vagy
k6pviscl6csoportj:ltril, illctvc a tiirv6nyhoztii munk/rt trimogat6 alapitvinytril

kapott, a k6pvisclii munk/rjfnak ellitirs/rhoz sziiks6gcs vagy azzal szoros
tisszefiigg6sben l6vii juttat[sokrril 6s ingycncs hasznflatba adott dolgokrril
(a tovibbiakban: j uttatfs)

A juttat6s ideje

A juttatris megnevezdse

A juttat6s drtdke
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KIMUI'A'I'AS
az orszriggyiil6si k6pvisel6nek k6pvisel6i mcgbizatris:lval iisszefiigg6sben kapott

ajrind6kairdl

Az

aj

6s az c

nyilatkozat D) pontja al:i nem tartoz6 ingyenes juttat{sairr5l
(a tovribbiakban: aj:ind6k)

Az

Az aj6nd6k megnevezdse

rindikoz6s ideje

tgrlUOT,

tt'iiE tr[x- M/,t
,\

aj

6nddk 6rt6ke

til$a$i'.tgl

s6){ffSXEArrJT

r

ftrrh*rlr#iu\J 5d-A
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- t8 F) r6sz

KIMUTATAS
b:irmilyen tev6kenys6gc, ing6 vagy ingatlan tulajdona, illctvc ezckhez fiiz6d6 egy 6b
jogosults6ga alapj:in, tovdbbri e nyilatkozat C) pontj{ban mcgleliilt gazdasigi
t:irsasf g(ok)nak juttatott 6llami, illetvc eu16p:ri uniris t{mogatisokr6l (a
tov{bbiakban: t6mogatfs)
A temogatAs
jogosultja

A tAmogatAs

A t6mogat6st

megszerzdsdnek
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