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Orszf ggy0l6s
Mentelmi bizottsiig
1055 Budapest, Kossuth tOr 1-3

szolo 2012. evi XXXVI. torv6ny 1. mell dklete alapi6n

Az Orsz6ggvril

vagvon-'"':::;;;:;:I;i,"T:,::::;;',nvita'lkoza'l

A nyilatkozatot ado szem6lye

bZ Ro;r;+J n

l.

A nyilatkozatot ad6 *:

a)

orszdggytildsi k6pvisel6

b)

az orszirggyiildsi kepvisel6vel k<izos hitnartitsban elo hfvas- vagy 6lett6rs
(a tov6bbiakban: hfnas- I elett6rs)

c)

az orszitggytildsi k6pviselovel kciz<is htvtartisban 6lo gyermek
(a tov6bbiakban: gyermek)
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Az orszosgyril6si

k6pvisel6 neve:

J

A hAzas-/6lett6rs

neve

4

A gyermek neve:

+tc^r€ S

....).2....(q.:^'alA -tr^'e.S.........
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*Csak a sajdt szem6ly6re vonatkoz6 adatokat tdltse ki!
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A) r6sz
VAGYONI NYILATKOZAT
I.
Ingatlanok*

1.

a)

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

s2eee

I

s6H 2_

b)

Az ingatlan teriiletnagysiga:

c)

Mtiveldsi

d)

Az dpiilet fd rendeltetds szerinti jellege (lakohi.z, tidtil6, gazdasfigi dptlet stb.),
az 6piilet alaptertilete:

e)

Azingatlanjogi jellege (csal5di hez,t6rsash6z, szdvetkezetihin,mtiemldk, mtihely,

6ga

(vagy a mrivelds a16l kivett tertilet elnevez6se):

tizlet, mtiterem, rendel6, gardzs, banyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszonllvezo,
berlo stb.):

g)

Kcizcis tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad m6rt6ke

h) A szerzds jogcime,

*

ideje (a jogviszony kezdete):

Az ingatlan-nyilv6ntart6si adatokkal megegyezoen kell kit6lteni!

,E,CC-

1936
{

-

J

2

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga

c)

Mrivelesi 6ga (vagy

d)

Az 6ptilet fd rendeltet6s szerinti jellege (lakoh6z, tidtil6,
az eptlet alaptertlete :

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hiz, titrsashiz, szo

a muvel6s al61

kivett teriilet elnevez6se):

eptilet stb.),

hin, mieml6k, mtihely,

tizlet, mtiterem, rendel6, garlzs, b6nyatelek stb.):

0 A nyilatkozo jogitll6sa (tulajdonos,

, illetve tart6s haszn6l6, haszondlvezo,

berl6 stb.):

g)

Kozds tulajdon esetdn a tulajdoni

h) A szerzes jogcime, ideje (a jo

m6rt6ke

ny kezdete):

3.

a)

A teleptilds neve, ahol

b)

Az ingatlan

c)

Mrivel6si

d)

Az

Az

miivel6s al6l kivett tertilet elnevez6se)

fo rendeltetds szerinti jellege (lak6hez, Udtil6, gazdasitgi 6piilet stb.),
alaptertilete:

AZ

e)

a

ingatlan fekszik (Budapesten kertlet is):

tlan j ogi j ellege (csal6di hfn, tfrsashfn, szdvetke zeti hdz, mriemlek, mtihely,
muterem, rendel6, garazs, b6nyatelek stb.):

A

nyilatkozo jogitll6sa (tulajdonos, 61land6, illetve tart6s haszn6l6, haszonllvezo,

b6rlo stb.):

g)

K6zds tulajdon esetdn a tulajdoni hinyad m6rt6ke

h)

A

szerz€,s

jogcime, ideje (a jogviszony kezdete):

4
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a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Muvelesi 6ga (vagy a mtivelds alol kivett tertilet elnevez6se):

d)

Az dptilet f6 rendeltetds szerinti jellege (lakohaz, tidtil6,
az dpiilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hfn, ttrsashiz, szo

dptilet stb.),

haz, mtiemlek, mtihely,

tzlet, mtiterem, rendelo , garazs, b6nyatelek stb.):

D A nyilatkoz6 jogitll6sa (tulajdonos, 6l land

illetve tart6s haszn6lo, haszonllvezo,

b6rlo stb.)

g)

Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni

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

m6rtdke
kezdete):

5.

a)

A teleptil6s neve, ahol az

b)

Az ingatlan teriil

c)

Mriveldsi 6ga (

d)

Az 6ptil
AZ

e)

an fekszik (Budapesten kertilet is):

s6ga
a mtivelds

al6l kivett tertilet elnevezdse):

rendeltetds szerinti jellege (lak6haz, tidiil6 , gazdas6gi 6ptilet stb.),
alaptertilete:

ingatlan jogi jellege (csal6di hiu, titrsash{z, szdvetkezetihiz, mtieml6k, muhely,
et, mriterem, rendel6, garins, b6nyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6 jogill6sa (tulajdonos, 5lland6,

illetve tart6s haszn6l6, haszonllvezo,

b6rl6 stb.):

g)

Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad m6rtdke

h) A szerzds jogcime,

ideje (a jogviszony kezdete):

5
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a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga

c)

Muvel6si iga (vagy a mrivelds alol kivett tertilet elnevez6se)

d)

Az 6ptilet f5 rendeltet6s szerinti jellege (lakoht.z tidtil6, gazdas
az ep;Jlet alaptertilete

e)

dptilet stb.),

:

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hhz, tirsashaz, szd

hin, mtieml6k, mtihely,

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

0 A nyilatkoz6 jogitll6sa (tulajdonos, 6lland6,

tartos haszn616, haszon€lvezo,

bdrlo stb.):

g)

Kozds tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad

h) A szerz€,s jogcime,

e

ideje (a jogviszony

7

a)

A teleptilds neve, ahol az

b)

Az ingatlan tertiletnagy

c)

Mtivel6si irya (vagy a

d)

Az dptilet fo
az 6ptilet

e)

Az

fekszik (Budapesten kertilet is):

rivelds al6l kivett tertilet elnevez6se)

tetds szerinti jellege (lak6h6z,

tidtil6, gazdasigi 6ptilet stb.),

ete

j ogi j ellege (csal6di

hin, tirsashiu, szovetke zeti hitz, mtiemlek, mtihely,

titerem, rendel6, garazs, banyatelek stb.):

0

nyilatko
berlo stb.)

z6 jogitll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s

Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad mert6ke:

h) A szerzds jogcime,

ideje (a jogviszony kezdete):

haszn616, haszon 6lvezo,

6

II.
Nagy 6rt6kti ing6sigok
1.

G6pjfrmiivek:

a)

AeZC€beS

szemdlyg6pkocsi:
a szerz€,s ideje,

jogcime
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a szerzds ideje, jogcime

tipus

tipus

?€t
pus

a szerz6,s ideje,

b)

jogcime

teherg6pjermfi, aut6busz

tfpus

a szerzds idej e, jogcime

tipus
a szerz€,s ideje, jogcfme

tipus
a szerzds ideje, jogcime

c)

tipus

motorkerdkp6r:

a szerz€,s

e,

jogcime:

tipus
szerzd,s idej e, j ogcime

tipus
a szerzds idej e, j og

7

2. Yvi vagy l6gi jf rmii:
a)

jellege:
tipusa:
a szerzd,s ideje, jogcime

b)

jellege:
t(pusa:
a szerzd,s idej e, j ogcfme

3.
a)

V6dett miialkotSs, v6dett gyfijtem6ny:
egyedi alkot6sok:
megnevez6s

db

megnevez6s

db

megnevez6s

db

megnevez6s

db

megnevez6s

db

megnevez6s

db

a szerzds ideje, jogcfme:

a szerz1s ideje, jogcime:

a szerzds ideje, jogcime:

b)

gytijtem6ny:

a szerzds ideje, jo

,.

A SZETZES I

a

e,

jogcime:

ideje, jogcfme:

4.

Egy6b, darabonk6nt vagy kdszletenfert ?*rfir,"*6nyenk6 nt) az Orszitggytildsrol szol6
2012.6vi XXXVI. torveny 104.$ (1) bekezdese szerinti kepviseloi tiszteletdij hathavi
6sszeg6t meghalad6 6rt6kti ing6sig:

a)

megnevez6s:

a szerzds ideje, jogcime:

b)

megnevezds:

a szerz6,s ideje, jogcime:

c)

megnevez6s:

a szerzes ideje, jogcfme:

d)

megnevezds

a szerzds ideje, jogcime:

e)

megnevezds:

a szerz€s ideje, jogcime:

5.

Ertekpapirban elhelyezett megtakari
r6szj egy, kincstarj egy, vagyonj egy,

megnevezds:

n6v6rtek, biztositiisi osszeg:

megnevezds:

n6v6rt6k, biztosft6si

megnevez6s:

n6v6rtdk, biztosi

osszeg:

megnevez6 S

n6v6rt6k,

sit6si cisszeg:

biaosftdsi osszeg:

vagy egydb befektet6s (r6szv6ny, kdtv6ny,
6rt6kfi biztosit6s stb.):

9

6.

Irt

Takar6kbetdtben elhelyezett megtakarf t6s: ....

Ft

7. Az Orsz6ggytil6srol szol6 2012. evi XXXVI. torvdny 104. $ (1) bekezd6se szerinti
k6pvisel6i tiszteletdij hathavi osszeg6t meghal

kesz?eru:
7do

Htt-LlC

Ft

8.

.$
Az osszessdgdben az Orszitggyiilesrol sz6l6 2012. 6vi XXXVI. torv6ny
bekezddse szerinti k6pviseloi tiszteletdij hathavi osszegdt meghalado
vetel6s:
hitel i nt6 zeti sztrmlakdvetel6s vagy m6s, szerzo des alapj 5n fennfl I 6

a)

(r)

hitelintdzeti szdmlakovetel6s:

forintban
dev

b)

izfib an ( fo ri ntdrtdken)

m6s szerzodes alapjdn fenn6llo p6nzkovetel6s

ge:

Ft

9.

M6s, jelent6sebb 6rt6kti vagy
szol6 2012.6vi XXXVI.
hathavi 6sszeg6t me
a:

megnevez6s:

megnevezds:
megnevezds:
me

megnevezds:

tirgyak, ha azok egytittes drtdke az Orsz6ggytil6sr6l
104. $ (l) bekezdese szerinti k6pvisel6i tiszteletdij

-
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III.
Tartozisok
Ebben a rovatban k6rjiik feltiintetni a ktiztartozfis cim6n,
valamint a hitelint6zettel vagy magfnszem6lyekkel szemben
esetlegesen fennrl116

1.

tartoz{sait

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

2.

Hitelintdzettel szembeni lartoztrs (hitel, kcilcs6n stb.)

+pt
3.

L(\2ruQ
Ft

Mag6nszemdlyekkelszembenitartoz6s
Ft

IV.
Egy6b ktizlend6k

B)

l1
r6sz*

ToVBNELEMNYILATKOZAT
(az orszitggytildsi kdpviselo javadalmazdsttn kiviili adokoteles jovedelmek)

1.

Foglalko zisa
Munkahelye
S

lgen

ztinetelteti -e fo gl alko zfsfrt:

nem
Foglalko zitsihol szArmaz6 havi adokoteles (brutto)

2. Az l.

pontban irt foglalkozAstn kivtili,
adokdteles j dvedelme szirmazlk:

j

lme:

olyan tevdkenys6ge, amelybol

a) A tevekenysdg

b) A kifizet6 szemdlye
(kiv6ve a jogszab6lyon

c) A jdvedel

d

*

j dvedelem

6 titoktartSsi kotelezetts6g al6 es6 tevekenysdgek):

ss6ge (havi, egy6b rendszeress6gti, eseti vagy id6szakos):

(brutt6) 6sszege

Csak az orszilggytildsi k6pviselo t6lti ki!

Ft

Ft
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a) A tevdkenysdg megnevez6se

b) A kifizet6 szem6lye
(kiveve a jogszab6lyon alapul6 titoktartAsi kotelezetts6g

a16 eso

c) A jdvedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rendszeressdgti,

d) A jovedelem (brutt6) risszege:

tev

egek):

vagy idoszakos):

Ft

a) A tevikenys6g megnevezdse

b) A kifizeto szem6lye
(kiv6ve a jogszab6lyon

c) A jovedelem

d) A j

titoktart6si kotelezetts6g al6 eso tevdkenys6gek):

,e

(havi, egydb rendszeressdgti, eseti vagy idSszakos):

(brutto) risszege

Ft
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C) r6sz
G AZD ASAC

I ERDBKELTSEGI NYILATKOZAT

Gazdasigi tdrsasfgban fennrill6 tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:

f.

2earoTu?-r2lus Y{

l. Gazdas6gi tarsas6g neve
2. Szdkhelye

9/.OO Sbp2D,.\)

.(

L1T

3. Gazdas6gi t6rsas6g form6ja:

4.

.(D?DP+\ZEbCHB 92-

Azdrdekelts6g form6ja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. eset6n beltaglktiltag stb.):

5. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkezdsekori ardnya:
6. A tulajdoni

6rdekelts6g jelenlegi arinya:

7. Nyeres6gbol val6 rdszeseddse

8. A

to

-ro
SC

%

%
%

gazdas6gi tarsas6gban viselt tiszts6ge

lI.
l.

Gazdas6gi tarsas6g neve

2. Sz6khelye:

3. Gazdasdgi tarsas6g form6ja:

4. Az drdekeltseg form6ja (tulajdonos,

5. A tulajdoni 6rdekelts6g
6. A tulajdoni

ts6g

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

artnya
jelenlegi arinya

7

gazdasigi t6rsasdgban vi selt tisztsege : ............

%

%
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l.

II.

Gazdas6gi tirsas6g neve

2. Sz6khelye

3. Gazdas6gi t6rsas6g form6ja

4. Az erdekelts6g form6ja (tulajdonos,

rdszvdnyes, bt. eseten bel

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

6rdekelts6g jelenlegi ar6nya:

7. Nyeresdgbol val6 r6szesed6se
8.

A

l.

Gazdas6gi tarsas6g neve

tag stb.):

%

%

%

gazdasigi tdrsasSgban viselt tiszts6ge

2. Szdkhelye

3. Gazdas6gi tarsas6g

4.

Az6rdekeltsdg

5. A tulaj

6.A

a (tulajdonos, rdszv6nyes, bt. eset6n beltaglktiltag stb.):

6rdekelts6g keletkez6sekori ar6nya:

doni 6rdekelts6g jelenlegi ar6nya
yere sdgb6l val6 r6szesed6se

7

8.

a:

A

gazdashgi t6rsas6gban viselt tisztsdge: ..........

%

%

%
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l.

Gazdasdgi t6rsas6g neve

2. Szekhelye

3. Gazdas6gi tarsas6g form6ja:

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

5. A tulajdoni 6rdekeltsdg keletkezdsekori
6. A tulajdoni

6rdekeltseg jelenlegi arfnya:

7. Nyeres6gbol val6
8.

A

arfrnya:

%

%

%

rdszeseddse

gazdasfugi t6rsas6gban

taglktiltag stb.):

viselt tisztsd

vI.
l.

Gazdasdgi t6rsas6g neve

2. Szdkhelye:

3. Gazdas6gi

a:

4. Az6rdekel

5.A

formdja (tulajdonos, rdszvdnyes, bt. eseten beltag/ktiltag stb.):

6rdekelts6g keletkez6sekori ar6nya

doni 6rdekelts6g jelenlegi ar6nya:

6

. Nyeres6gbol
8.

A

val6 r6szeseddse

gazdasitgi t6rsasdgban viselt tiszts6ge

%

%

%
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D) r6sz.

KIMUTATAS
az orszflggyfil6si k6pvisel6nek az Orszfggyiildst6l, sajit p{rtjrit6l vagy
k6pvisel6csoportjit6l, illetve a tiirv6nyhoz6i munkSt timogat6 alapftvinyt6l
kapott, a k6pvisel6 munkij{nak ellitfsihoz sztks6ges vagy azzal szoros
tisszefiigg6sben I6v6 juttatrisokr6l 6s ingyenes hasznflatba adott dolgokrdl
(a tovribbiakban: juttatrls)

A juttat6s megnevez6se

A juttatSs ideje

.2c 18
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Csak az orszilggytildsi kepviselo tolti ki!

A juttat6s ert6ke

TcZd.ur S2€P-r^rf
Hq6ffi?ozoF&z?-c
Io?-udu'I S4e?-tl.,'TteGuar*?cJctr-

dzdr-

kgrrdul
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E) r6sz.

KIMUTATAS
i k6pvis el6 n ek k6pvis el6 i m egb rzatisiryal tis szefti gg6s ben ka p ott
aj:lnd6kair6l 6s az e nyilatkozat D) pontja al{ nem tartozil ingyenes juttatrlsair6l
(a tovribbiakban: ajfnd6k)
az orsziggyti

I6s

Az ajttndekoz6s ideje

Az ajitnd6k megnevez6se

Az ajttnddk 6rt6ke

/l

/t

-

Csak az orszdggytildsi kdpviselo t6lti ki!
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F) r6sz ,
KTMUTATAS

b{rmilyen tev6kenys6ge, ing6 vagy ingatlan tulajtlona, illctvc czekhez fiz6d6 egy6b
jogosultsrlga alapjin, tov:ibbri e nyilatkozat C) pontjiban megieltilt gazdasdgi
tfrsasig(ok)nak juttatott rlllami, illetve eur6pai uni6s tfmogatrisokr6l (a
tovrlbbiakban : tdm ogatris)

A t6mogat6s
jogosultja

A t6mogat6s
megszerz6s6nek

A t5mogat6s
megszerz6sdnek

iogcime, m6dia

idopontla

A t6mogat6st

A

A t6mogat6s

nyrijto

6rt6ke

,/

***
Kelt

Sc"eo,.;

,t

ev .flN.g*]Rrro

IL

nap

Jelen ny i I atko zathoz csato ltam a velem kcizo s hi.ztartttsban elo hdzas-/61 ettdrsam,

DL

Srrt

l.J

valamint a velem kozcis hlilartirsban

ny

iI

atko zatittl ny llatkozatait*

t S?tld

616

U

gyermeke(i)m,

.

a kepviselo

{/
*

Csak az orszAggytil6si kdpviselo tolti ki!

