Onzeggy0l6s
Mentelmi bizotts60
1055 Budapest, Kossuth t6r 1-3

Az Orszdesvril6sr6l sz6l6 2012. evi XXXVI. t6rv6nv I . mell6klete alapirin

Vagton-, jbvedelemo
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gaztlostigi irdekehsigi nyilatkozat
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A nyilatkozatot ad6 szem6lye

l.

A nyilatkozatot ad6 *:

a)

srv4gglglg:Eelyisctrq

b)

az orszaggyril6si k6pvisel6vel k6z6s hdztartrisban 616 h6zas- vagy 6lettars
(a tov6bbiakban: h;"as-/6lettars)

c)

az orsziLggyiil|si k6pvisel5vel kdzds hriztartrisban 6l<i gyermek
(a tovribbiakban: gyermek)
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A) r6sz

VAGYONI NYILATKOZA'I'
I

Ingatlanok'

1.

a)

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

b)
c)

Az ingatlan tertiletnagysaga: ..6.Y.5....ty,'-....(.J:{*q". .s.nltrsT
)...

d)

Az dpiitet fii rendeltet6s szerinti jellege 0ak6haz, iidiil6, gazdasdgi 6ptilet stb.),

Miivel6si

6ga

(vagy a mrivel6s al6l kivert tertiler elnevcz6se):

..!.i-(.k*.6f....

az 6ptilet alapteriilete:

..G.-u*hna.;...1{.'!.,t.*...h:nroai..6U.Id ,,-i./3,.i..s.'.gov.{n .5.!., )

e)

L

fj:c-r

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hda tarsashriz, sz6vetkezeti hria mtiemldk, mthely,
tizlet, mfiterem, rendel6, ganizs, banyatelek stb.):

f) A nyilatkozo

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

bdrl6 stb.):

...{.*.{*30(.e.*.s 'J

g)

Kdz6s hrlajdon eset6n a tulajdoni hAnyad m6rt6ke

h)

A

'

szerzes

,

.....7.5..r,.........

jogcime, ideje (ajogviszony kezdete): ..e.rr!*,&.1..1..9.1..A.................. ..

Az ingatlan-nyilvdntartasi adatokkal megegyezdcn kcll kittjltcni!

..
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a)

A tetepiilds neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):
lY\r

b)
c)
d)

Az ingatlan leriilelnagysega: ..6.)5..r+,"ti..

(!a*

:..3g"3)

Miivel6si 6ga (vagy a miivel6s al6l kivett lertilet etnevezese): ..Ls(

(lt

Az dpiilet fri rendeltetds szerinti jellege 0ak6htu, tidtil6, gazdasdgi dpiilet stb.),
az dpiilet alapteri.ilet
..

e)

rLt (u

{*\+,.[d *..r.

-a

I.t, I

z \^^

Az ingatlan jogi jellege (csalidi haz, tarsashiiz, szdvetkezeti h6z, mrieml6k, mtihely,
iizlet, mr.iterem, rendel6, garazs, banyatelek stb.):
..s5sX.i.A:.

f)

A

nyilatkoz6 jogiJl6sa (tulajdonos, rilland6, illewe tart6s hasm6l6, haszon6lvez6,

b6rl6 stb.):

t."1n., & .^rl
""""'J""""'

g)

Kdz6s tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad mdrt6ke, ....!./1.r,....................

h)

A

szerz6s jogcime, ideje

(ajogviszony kezdete):

.

(.e

&.f....*#.r,*lj.s( zo,{c

l+.h*L*+.....*giH.1....4.a/t
J

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Miivel6si 6ga (vagy

d)

Az dptilet 16 rendeltetds szerinti jellege 0ak6haa, iidtil6, gazdas6gi
az 6ptilct alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di haz, larsash6z, szdv

a mr1vel6s

al6l kivett tertilet elnevez6se):

et stb.),

h6z, miieml6k, miihcly,

iizlet, mtiterem, rendel5, gar6zs, biinyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jog6ll5sa (tulajdonos, 6l

6, illetve tart6s haszn6l6,

b6rl6 s1b.)

g)

K6z<is tulajdon eset6n a tulajd

h)

A szerz6sjogcime, ideje (aj6gviszony kezdete):

ad mirt6ke

haszon6lvez6,

4

4.

a)

A telcptil6s neve, ahol

b)

Azingatlantertiletnagysaga: ............

c)

Mriveldsi 6ga (vagy a mfivelds al6l kivert rertilet elnevez6se):

d)

Az ipiilet f6 rendelretds szerinti jellege (lak6haz, tidiil6,
az

e)

az ingatlan feksz,ik (Budapesrcn kertilet is):

ipiilet alapteriilete:

Az ingallan jogi jellcgc (csal6di h6z, tiirsash
tizlet, miiterem, rendcl6, galizs, bdny

f) A nyilatkoz6 jog6lkisa (
K6zds tulajdon e

h)

A

a

szerzds jogcime, ideje

szdvelkezeti h6z, mricml6k, miihely,

ek stb.):

onos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvez6,

b6rl6 stb.):

g)

dgi dptilet stb.),

lulajdoni hanyad mdrldke

(ajogviszony kezdete):

5.

a)

A teleptilds

b)
c)

Az ingatlaa tertiletnagys6ga:

d)

Az 6piilet f<i rendeltetds szerinti jellege (lak6h1z, iidnl<i, gazdas6gi
az dpiilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hrL, trirsashaz, szdvetkezeti
tizlet, miiterem, rendel6, garazs, brfuyatelek stb.):

Mtvel6si

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

6ga (vagy a mtivel6s al6l

kivett teriilet elnevezdse)

f) A nyilatkozo jogdll6sa (rulajdonos, 6lland6, ill
birl<i stb.):

g)

Kdz6s tulajdon eset6n a tulajdoni hanyad m

h)

A

szerzds jogcime, ideje (a

jogviszony kezdete):

stb.),

mtieml6k, mrihely,

tart6s haszniil6, haszon6lvez6,

5

6

a)

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

b)
c)

Az ingatlan teriiletnagysdga:

d)

Az 6piilet 15 rendcltetds szerinti jellege 0ak6haz tdiil6, gazdasigi 6piilet
az dpiilet alaptertilete

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di haz, t6rsashiz, szovetkezeli hin,

Miivel6si 6ga (vagy a mrivel6s al6l kivett tertlet elnevez6se)

),

6k, mrihely,

iizlet, miiterem, rendel<i, garazs, banyatelek stb.):

f) A nyilatkozo jogdtlisa (tulajdonos, dLlland6, illetve

hasmiil6, haszon6lvez6,

b6rl6 stb.):

g)

Ktiztis tulajdon eset6n a tulajdoni hrinyad mdrt6ke:

h)

A

szerz6s jogcime, ideje

(ajogviszony kezdete):

7.

a)

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

b)

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

c)

Mrivel6si 6ga (vagy a miivel6s a.l6l kivett teriilel elnevez6se):

d)

Az dpiilet f<! rendeltet6s szerinti jellege 0ak6hda, tidiilo, gazdasrigi 6piilet
az 6ptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6a liirsashaz, szdvetkezeti htn,

b.),

ik, mtihely,

iizlet, mriterem, rendelS, gar6zs, banyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jogfll6sa (ulajdonos, 6lland6, illetve
b6rlo stb.):

g)

K6zds tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad mirt6ke:

h)

A

szerzes

jogcime, ideje (ajogviszony kezdete)

..

s haszn6l6, haszon6lvez6,

6

lt.
Nagy 6rt6kii ing6sigok

l. G6pjirnriivck:

a)

szem6lygdpkocsi

o
U

2.J41

*.o...2.,.0-.s(i

...... tipus

t.(

a szerz6s ideje, jogcimc:./...C1.6..

tipus
a szerzis ideje, jogcime

tipus
a szerzes ideje, jogcime:.....

b)

tehcrgdpjdrm[i. autobusz:

tipus

..

a szerzds ideje, jogcime

tipus
a szerz6s ideje,

jogcime

'7
tipus

a szerzis ideje,

c)

jogcime

t(pus

motorkerdkpilr:
a szerzis ideje,

jogcime

tipus
a szmzis ideje, jogcfme

lipus
a szerz1s ideje, jogc(me

7

2.

Y izi

a)

jcllege:

vagr l6gi jr{rmfi:

tipusa:
a szerzis ideje,

b)

jogcime:

..

jogcime:

.

jellege
t(pusa:
a szerzis ideje,

3.
a)

V6dett mfialkotr{s, v6dett grffjtcm6ny:
egycdi alkot6sok:
megnevez6s

...db

e vezcs

db

megnevezds

db

megnevezes

........ db

vezes

db

megnevez6s

db

a szcrz6s ideje, jogcime:

a szerzds ideje, jogcime:

a szerzds ideje, jogcime:

b)

gyiijtem6ny:

a szerz6,s ideje, jogcime:

a szrrzds ideje, jogcime:

a szcrz€s ideje, jogcime:

4.
a)

-8Egy€b, darabonkdnt vagy k6szletenk6nt (gyiijtemdnyenk6nt) az Orszaggyril6srol szol6
2012. €vi X)O<VI. tdrv6ny 104. g (1) bekezd6se szerinli kepviseloi tisaeletdij hathavi
6sszeg6t meghalad6 6rtdkii ing6s6g:
megnevezds:

a szerzds ideje,

b)

..h*"y-*r*h,

jogcime:

.:./3XI...id(..

-1"

megnevezis:

a szerzds ideje, jogcime:

c)

megnevezds:

a szerzds ideje, jogcime:

d)

megnevczis:

a szerzds idejc, jogcime:

e)

megnevczds:

a szerzis ideje, jogcime:

5.

Ert6kpapirban elhelyezett megtakarit6s vagy egy6b befektet6s (rdszvdny, kdtvdny,
r6szj egy, kincstriLrj egy, vagyonjegy, nagy 6rt6kii biaositas stb.) :

megnevez6s:

ndvdrt6k, biztosit6si 6sszeg:

megnevezes:

ndv6rt6k, biaosil.isi 6sszeg:

megnevezds:

ndv6rt6k, bizosit6si dsszeg:

megnevez6s: .....
ndv6rtdk, biaositdsi 6sszeg:

megnevez6s:

n6v6(dk, biztositrisi 6sszeg:

9

6

Takar6kbet6tben elhelyezett megtakarilis:

.

Ir1

.... Fr

Az orszaggytllsrol sz6l6 2012. €vi xxxvr.
7'
k6pvisel6i tisaeletdij hathavi

tdrvdny 104. g (1) bekezd6se szerinti

risszeg6t meghalad6 k€,szp6iz:

I;t

8._ Az

<isszess6 g€ben az Orsziggyiil6sr6l sz6l6 2012.6vi
XXXVI.
bekezddse szerinti k6pvisel6i tisaeletdij hathavi 6sszeg6t meghalad6

t6rv6ny 104. g

(l)

hitelintdzeti szamlakdvetel6s vagy mris, szerz6d6s ilapjdnfennil16 pdnzkdvetel6s:

a)

hitelint6zeti szimlakdvetel6s:

forintban: ...:...2.

9..Q9,.Q

o&

devizaban (forint6rt6ken)

b)

m6s szerz6d6s alapjrin fennrlll6 p6nzk6vetel6s 6sszege:

l;t

9

Mi::

L"l:ry6*fbtrtdkr.i vagyontrirgyak, ha azok egytittes ertlke az Orsziggyril6sr6l
sz6l6 2012.6vi )O(XVL r6rv6ny 104. g (1) bekezdise szerinti kdpvisetoi
iilaetetaij
hathavi 6sszeg6t meghaladja:

megnevezes:
megnevezds:
megnevezds:
megnevezds:
megnevezds:
megnevezds:
megnevez6s:
megnevez6s:

-10ilt.
'I':rrtozisok
Iibbcn a rovatban k6rjiik feltiintetni a kiiztartozis cim(.n,
valamint a hitclinti'zcttcl va91, magrlnszcnr 6lyckkcl szcmbcn
cscllcgcscn fcnnri116 tartoz6sait

1.

Kdztartoziis (ad6, v6m, itletik, tb-i6ruldk stb.):

..

Fr.

2

Hitelintdzettel szembeni tartozls (hitel, kdlcs6n stb.): ..4.1..U|..r.\.8....f.!,........
FT

3.

Mag6nszem6lyekkel szembeni tartozls
FT

IV.
Egy6b ktizlend6k

- ll
B)

-

r6szt

J6VEDELEMNYILATKOZAT
(az orszAggyiil€.si k6pvisel6 javadalmazasan kiviili ad6kciteles j6vedelmek)

1.

Foglalkozasa

Munkahelye
Sztinctelteti-e foglalkozasrlt

lgen

:

ltem
Foglalkozasrib6l szarmaz6 havi ad6kdteles

,,

Az l.

pontban

irt

foglalkozasan

ad6kdteles j Svedelme sziLrmazik

dvedelme:....

kiviili, valamennyi olyaa

Ilt

tev6kenys6ge, amelyb6l

:

a) A tev6kenys6g megnevezdse:

b) A kifizet5 szemdlye
(kiv6ve ajogszabrilyon alapul6 titoktartdsi kdtelezetts6g alii es6

c) A jdvedelem rendszeressdge (havi, egy6b ren

d) A jdvedelem (brutt6) 6sszege

'

Csak az ors/ggyiildsi kdpvise16

tiilti ki!

ysegek):

s6gii, eseti vagy id6szakos):

FT

-12a) A tcvdkenyseg megncvczdse: ...

b) A kifizet6 szemdlye
(kiv6ve ajogszab6lyon alapul6 tiloktartesi k<itelezetts6g ale es6 t

c) A j6vedelem rendszeress6ge (havi, egy6b

d) A jdvedelem (brutt6) dsszege

ek):

gii, eseti vagy id6szakos):

F1

a) A tevdkenys6g megnevez6se

b) A kifizet6 szem6lye
(kiveve ajogszab6lyon alapul6 titoktaflesi kdtelezettsdg al6 es6 tev

c) A j<ivedelem rendszeressdge (havi, egy6b

d) A j6vedelem (brutt6) Ssszege:

gek):

gti, eseti vagy id6szakos):

Ft

-

13 -

C) r6sz

GAZDASAGI ERDEKELTSEGI T\TYILATKOZAT
Gazdas{gi t:irsasfgban fcnn:ill6 tiszts6gc vagy 6rdckclts6gc:
I

l.

Gazdas6gi tdrsasig neve:

2. Szekhelye

3. Gazdas6gi tirsas6g form6ja:

..

4. Az drdekelts6g formdja (tulajdonos,

5. A lulajdoni 6rdekeltsdg keletkezisckori
6. A tulajdoni

srb.):

r6szv6nyes, bt. esetdn bel

ardnya:

6rdekeltsdg jelenlegi ar6nya

7. Nyeresdgb6l val6 r6szesed6se

8. A gazdas6gi

%

trirsasdgban viselt tisas6ge:

..

II.
l.

Gazdas6gi tersasAg neve

2. Sz6khelve

3. Gazdasigi tarsasAg form6ja

4. Az 6rdekeltsdg form6ja (tulajdonos, r€szv6nyes, bt. esetin bel

5. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkezdsekori

6. A tulajdoni

6rdekelts6g jelenlegi ardnya

7. Nyeresdgb6l val6 16szesed6se:......

8. A gazdasdgi

tarsasegban viselt tisas6ge

arifurya

stb.):

o

-

1.1 -

III.
l.

Gazdas6gi l6rsasig neve:

2. Szdkhelyc:

3. Gazdasigi tarsasig form6ja

4. Az drdekeltsig form6ja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt.

5. A tulajdoni drdekelts6g keletkez6sekori

6. A tulajdoni

tag slb.):

ar6nya

drdckeltseg jelenlegi ariinya:

7. Nyeres6gb5l val6
8.

eset6n bel

%

/o

rdszesed6se

A gazdasdgi tiirsasiigban viselt tiszts6ge

IV.
I.

Gazdas6gi trirsas6g nevc: ......

2. Sz6khelye

3. Gazdas6gi tarsasdg formdja:

4. Az 6rdekelts6g form6ja (ulajdonos, riszvdnyes, bt.

5. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkezdsekori
6. A tulajdoni

6rdekelts6g jetenlegi arrlLnya

7. Nyeres6gb6l val6 r6szesed6se
8.

A

gazdasdgi tarsas6gban viselt tisas6ge:

arrlnya:

tag stb.):

eset6n bel

%

%

%

-

15 -

V

l.

Gazdas6gi t6rsas6g neve:

2. Sz6khelye:

..

3. Gazdas6gi tiirsas6g formdja:

4. Az 6rdekeltsdg formdja (tulajdonos, rdszvinycs, bt.

5. A tulajdoni 6rdekelts6g kelctkezdsekori arrinya: ..
6. A tulajdoni

tag stb.):

.....%

6rdekelts6g jelcnlegi ardnya:

7. Nyeres6gb6l val6 r6szesed6se
8.

eset6n bel

%

A gazdasigi tarsasdgban viselt tiszts6ge:

...

VI
1. Gazdasrigi tilrsas6g neve:

2. Sz6khelye

3. Gazdasrigi trlrsas6g form6ja

4. Az drdekeltsdg form6ja (tulajdonos,

r6szv6nyes, b1. eset6n beltag/kiil

5. A tulajdoni 6rdekeltseg keletkez6sekori aninya

%

6. A tulajdoni 6rdekelts6g jelenlegi

%

arrinya:

7. Nyeresdgb6l val6 r6szesed6se
8. A gazdas6gi trirsasdgban viselt tiszts6ge

%

stb.):

-16D) r6sz-

KIMUTATAS
Orsz{ggyiil6stiil, sajit pirtjit6l vagy
k6pviscliicsoportjritril, illctve a tiin,rin5,hozrii munk:it t:imogat6 alapitvirnl,t6l
kapott, a k6pviscl6 munk{jinak cll{lrisihoz sziiks6ges vagr anzal szoros
iisszcfiigg6sben l6v6 juttatrisokr6l 6s ingyenes haszn:ilatba adott dolgokr6l
(a tovrlbbiakban: juttat{s)
az orsziggyiil6si k6pvisel6nck az

A juttatris ideje

2oo8
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! x 8230
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\ r 2^18J0 f l-

Ecu'.1fl-.
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zo43
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2C20

A juttat6s 6rt6ke

A j utlatris megnevezdse

*

Eo

50 o

\^f,i+4Ji.^^G"d
tP"i-h"L O/{ L{L(*d.
itn f,o + rd,- t t,i1L,.

rt

2rr55oo

ft
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.rt . l"ItJ *-6-t1 1..[t *it]

E,-t '* 4,t iJ

'Csak az orsz6ggyiildsi kipviselo (6lti ki!

r^*, L^.{J

tXad.. rli<o

',:-{l

-17Ii)

r6sz-

KIMt)'I'ATAS
orszigryiil6si k6pvisel6nek k6pviscl6i megbizatis:ival tisszcfiigg6sben kapott
ajrind6kair6l 6s az c nyilatkozat D) pontja al6 ncm tartoztl ingyenes juttatrisair6l
(a tov:ibbiakban: ajrind6k)
az

Az

'

aj

rtrddkozas ideje

Az ajand6k mcgnevezdse

Csak az orsz6ggyflCsi kcpvise16 tdlti

ki!

Az ajrind6k 6rt6ke

- t8 F) r6sz

KIMI,]TATAS

birmilycn tev6kenys6gc, in96 vagy ingatlan tulajdona, illctvc czckhez fiiziidii cgy6b
jogosultsr{ga alapj:in, tov:lbb6 c nyilatkozat C) pontj:iban mcgjeliilt gazdasigi
tri rsasig(ok)nak juttatott illami, illctvc eu16pai uni6s trmogatdsokrril (a
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