Orrz6ggy0l0s
Mentelmi bizotts6g
1055 Budapost, KosEuth t6r 1-3.

Az Orsz6ssyfl6srol sz6l6 2012. 6vi XXXVI. ttirvdn v l. mel l6klete alaDiin

Vagyott-, jbvedelem- ds gaulasigi drdekeltsdgi nyilatkozot
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A nyilatkozatot ad6 szemdlye
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A nyilatkozatot ad6 *:
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orsziggyiildsi kdpvisel6
az orsz6ggyiil6si k6pvisel6vel ktiziis hiZartasban 616 hdzas- vagy 6lett6rs

(a tovdbbiakban: hizas-16lettrirs)
c)

az orsziggyiil6si k6pvisel6vel k6z6s hdztartrisban 6lo gyermek
(a tov6bbiakban: gyermek)

2

Az orsziggyril6si kdpvisel6
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A h6zas-ldlettars neve: ..8
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A gyermek

neve:

."r"' i.i.

].

.1.A'S-2

lc.

P-DEi Mnn6,'r

.,.:-1..q.S.-c...S

.f

*.p- : (.

)14

.p-e r: s.:-. . .t

+Csak a sajdt szemelydre vonatkoz6 adatokat tiiltse

(l-

o 1....

[e.rd.li... r* U.o.r1

/-i r r:C) { i.rri.

Ii

t

1..*/^-'e4 L dt\t )

vq c.Lh.d...*J/^"' l,r,J'(tn(

ki!

L-1

2

A) r6sz

VAGYONI NYILATKOZAT
I

Ingatlanok.

I

a)

A telepiil6s neve, ahol
i

az ingatlan fekszik (Budapesten keriilet is)

.-

..4.4.,s.s.9..q.s
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b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga

c)

Mrivel6si

d)

Az 6piilet f6 rendeltet6s szerinti jellege (lak6h6z, iidiil6, gazdasrigi dpiilet stb.),
az epiilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, tiirsashtiz, sz6vetkezeti h6z, miiemldk, mrihely,

dga (vagy a miivelds

1.1

al6l kivett tertilet elnevezdse):

" di{ Lr*t }*(r

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

l) A nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn ril6, haszon6lvez6,
b6rl6 stb.):
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s)

Kdz6s tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad mdrt6ke: !.l|-...t:d.......Ly.

h)

A szerzds jogcime, ideje

'

(a

jogviszony kezdete)

:

/)i
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Az ingatlan-nyilviintartesi adatokkal ntegegyczcien kell kitdltcni!
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a)

A teleptilds neve, ahol az itrgatlan li:kszik (Budapesten keriilet is):

b)

Az ingatlan teriiletnagysiga

c)

Mriveldsi dga (vagy a miivel6s alol kivett tertilet elnevezise):

d)

Az dptitet f6 rendeltet6s szerinti jellege (lak6haz, tidtil6, gazdas6gi dpiilet stb.),
az dpiilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di haz, trirsashaz, szdvetkezeti hriz, mtiemldk, miihely,
tizlet, miiterem, rendel6, gar6zs, bfuryatelek stb.):

I A nyilatkoz6 jog6lklsa (tulajdonos, rilland6, illetve tart6s haszr6l6, haszondlvez6,
bdrl6 stb.):

g)

Kdzris tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad mdrtdke:

h)

A

szerz6s jogcime, ideje

..

(ajogviszony kezdete): ...

.,t

a)

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

b)

Az ingatlan teriiletnagysdga: .....

c)

Miiveldsi riga (vagy a mtivel6s al6l kivett teriilet elnevez6se): ..'A--........

d)

Az dpiilet lo rendeltetis szerinti jellege (lak6haz, tidtil<i, gazdas6gi 6ptilet stb.),
az dpiilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csalidi haz, tiirsashdz, szSvetkezeti hiiz, miieml6k, miihely,
iizlet, mfiterem, rendel6, gariizs, biinyatelek stb.):

fl A nyilatkoz6
b6rlo stb.):

S)
h)

jogdll6sa (tulajdonos, iilland6, illetve tart6s haszniil6, haszon6lvez6.

.-..............

Kcizds tulaidon csctdn a tulajdoni hinyad m6rt6kc

A szerzis jogcir:tc, ide.ic (a jogviszony kezdcte):

Z-

Z
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a)

A telepiilis nevc, ahol az ingatlan lekszik (Budapesten kcriilet is):

b)

Az ingatlan leriiletnagysdga: ...1:....

c)

Mrivel6si riga (vagy a mtivelis al6l kivett teriilet elnevezdse): ..:::..............

d)

Az dpi.ilet fo rendeltetds szerinti jellege (lak6hdz, tidtil<i, gazdas6gi 6ptilet stb.),
az 6piilet alaptertlete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di haz, tfusashitz, sz6vetkezeti h6z, mfieml6k, mtihely,
iizlet, miiterem, rendel6, garezs, b6nyatelek stb.):

Q A nyilatkoz6 jogill6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszondlvez<i,
birl6

stb.)

g)

Kciz<is tulajdon eset6n a tulajdoni hiinyad

h)

A szerzds jogcime, ideje

(a

mdrt6ke:

jogviszony kezdete):

.lll...

....I...
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a)

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

b)

Az ingatlan teriiletnagysAga

c)

Miivel6si riga (vagy a mtivcl6s al6l kivett teriilet elnevezdse)

d)

Az dpiilet f6 rendeltetds szerinti jellege (lak6hriz, tidtil6, gazdasdgi dpiilet stb.),
alapteriilete :
az

'piilet

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hirz, tirsashitz, szdvetkezeti hiiz, miiemldk, mtihely,
tizlet, miiterem, rendel6, garazs, b6nyatelek stb.):

l) A nyitatkoz6 jogrilkisa (tulajdonos, iilland6, illctve

tart6s haszn[16, haszon6lvezo.

bdrl6 stb.)

c)

Kciz6s tulajdon eset6n a tulajdoni hiinyad mdrt6ke: .l-1..

h)

A szerz6s jogcime, ideje

(a

jogviszony kezdete):

...I1.

-r- /
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a)

A tcleptilds neve, ahol

b)

Az ingatlan teriiletnagysega

c)

Miivelisi

d)

Az 6ptilet Ib rendeltetds szerinti jellege (lak6hriz, tidiil6, gazdas;igi 6ptilet stb.),
az {piilet alapteriilete :

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di haz, trirsashiiz, szdvetkezeti h6z, miiemldk, miihely,

az ingatlan f'ekszik (lludapesten kertilet is)

6ga (vagy a m[ivel6s al6l kivett teriilet elnevezdse): ......

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

f) A nyilatkoz6 jog6ll6sa
b6rl<i stb.):

.-

(tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s hasm6l6, haszon6lvez6,

g)

Kdzris tulajdon eset6n a tulajdoni hdnyad nrdrtdke:

h)

A

szerzds

jogcime, ideje (ajogviszony kezdete):

7.

a)

A teleptil6s neve, ahol

b)

Az ingatlan teriiletnagysilga

c)

Mrivel6si irya (vagy a mtivel6s al6l kivett tertilet elnevezdse)

d)

Az dpiilet f6 rendeltetds szerintijellege (lak6haz, iidtil6, gazdasrigi dpiilet stb.),
az dpiilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hriz, tiirsashriz, szdvetkezeti h6z' mrieml6k, miihely,

az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):

iizlet, m[iterem, rendel6, garrlzs, bdnyatelek stb.):

f.1 A

nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos, iilland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvezti,
b6rlo stb.): .I1-Kdzds tulajdon esetdn a lulajdoni h.inyad mdrtike

h)

A

szerz6s

jogcime, ideje (ajogviszony kezdete):

4i
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It.
Nagy 6rt6kii ingrisrigok

l. G6pj{rmiivek:

a)

szem6lyg6pkocsi:

a

V

?

p::t'r

I

C

lb

tipus

szerzl,sideje, jogcime:..1^.g.L.g...,..1r."1.M..

tipus

tipus
a szerzds ideje,

b)

jogcime

teherg6pj6rmii, aut6busz:

tipus

a szerzds ideje, jogcime

tipus
a szerzds ideje, jogcime

tipus
a szerzds ideje, jogcime

c)

motorker6kpdr:

a szerzls ideje,

jogcime:tipus

a szerzds ideje,

jogcime

t

a szerzds ideie, jogcime

ipus

1

2.

Vizi vagv l6gi

a)

jellege:

jirmii:

tipusa:
a szerzds ideje.

b)

jellege:

a szerzes ideje,

3.
a)

jogcinrc: ..........

jogcime

V6dett miialkotis, v6dett gyiijtem6ny:
egyedi alkotiisok:
megnevezds

....... db

megnevezes

db

. megnevezes

db

rnegnevez6s

db

megnevez€s

.db

megnevezes

............ db

a szerzds ideje, jogcime

a szerzds ideje, jogcime:

a szerzds ideje, jogcime:

b)

gyiijtem6ny:

a szerz|s ideje, jogcime:

a szerzds ideje, jogcime:

a szerzds ideje,

jogcirne

-8-

4.

Egy6b, darabonkdnt vagy kdszletenkdnt (gyrijteminyenkdnt) az Orsziggyiildsrol sz6l<i
2012.6vi XXXVI. tiirvdny 104. $ (l) bekezd6se szcrinti k6pvisel6i tiszteletdij hathavi
6sszegdt meghalad6 6rtdkti ing6vig:

:r)

megnevez6s:

a szerz€s ideje, jogcime:

b)

megnevezds: ............

a szerz€s ideje, jogcime:

c)

megnevez6s:

a szerz€s ideje, jogcime:

d)

megnevezds:

a szerz6s ideje, jogcime:

e)

megnevez6s:

a szerzis ideje, jogcime:

5.

Ertdkpapirban elhelyezett megtakaritAs vagy egy6b befektet6s (r6szv6ny, kdtv6ny,
rdszjegy, kincst6rjegy, vagyonjegy, nagy 6rt6kii biztositds stb.):

-t

megnevez6s:

R:-:lb-ir X.'sJt.rs

ndvdrrek, biaositdsi

o"rr"g'. ......-L--.4..6].[-...

megnevezds: hg-!.-+.an6v6rrdk, bizrositasi

megnevezes:

OO. 0............

{r.h,:31 k

or.r"g, ...4f.-CQ.'..9 o()

drr.'t

a^

n6v6rt€k, biztosittlsi 6sszeg:

L

2 Yi.ooo

megnevezes:

ndvert6k, biaosit6si 6sszeg: ...........

megnevez6s:

nivirt6k, biztositrisi 6sszcg

,2- Z

9

Irt

6.'l'akardkbetdtben elhelyezett megtakaritiis: .....

Ir(

7.

Az Orsziggyiitdsr6l sz6l6 2012. evi XXXVI. tcirvdny 104. $

(l)

bekezddse szerinti

kdpvisel6i (iszteletdij hathavi 6sszegdt meghalad6 kdszpdnz:

...

Fr

az OrszAggytildsr6l sz6l6 2012. 6vi XXXVI. t6rvdny 104. $
bekezddse szerinti kdpvise[6i tisaeletdij hathavi 6sszeg6t meghalad6

(l)

8.

Az

<isszess6g6ben

hitelintdzeti sz.imlaktivetelds vagy m6s, szerz6dds alapj6n fennrill6 p6nzkiivetel6s:

a)

hitelint6zeti szimlakcivetelds:

forinrban: ..2:.*.&..9.,..9.9.
devizdban (forint6rtdken)

b)

m6s szerz6d6s alapj6n fenn6l16 p6nzkdvetelds 6sszege

.5-o

9.

o

ooo

Ft

Mris, jelent<isebb 6rtdkt vagyontirgyak, ha azok egyiittes 6rl6ke az Orszriggytildsr6l
sz,6lo 2012.6vi XXXVI. tcirvdny 104. $ (1) bekezd6se szerinti k6pviseloi tiszteletdij
hathavi <isszeg6t meghaladj a:

megnevez6s:
megnevezds:
megnevez6s:
megnevez6s:
megnevezds:
megnevezds:
megnevez6s:
megnevez6s:

/__

/

- l0 1il.

'Iartozrisok
Ebhcn a rovatban k6rjiik felttntetni a kiiztartoz:is cim6n,
valamint a hitclint6zettcl vary mag{nszcm6lyckkel szembcn
esetlegescn fenn{l16 tartoz:isait

1.

Kdztartozas (ad6, v6m, illetdk, tb-jdrul6k stb.)
I:t.

2.

Hitelintdzettel szembeni tartozis (hitel, kdlcsdn stb.)
Irt

3.

Mag6nszem6lyekkel szembeni tartozis:...

lit

IV
Egy6b kdzlend6k

z-
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B) r6sz'
J6VEDELEMNYILATKOZAT
(az orszaggyiil6si kdpvisel6 javad almazAsin

l.

kiviili

ad6k<jteles j6vedelmek)

Foglalkozasa:
Munkahelye:
Sztinetelteti-e foglalkoz6stit:

lgcn
It c

t'll

Foglatkozis6b6l szArmazo havi ad6kijteles (brutt6) jdvedelme

Irt

2. Az 1. pontban irt foglatkoz.is6n kivilli, valamennyi olyan tevdkenys6ge' amelyb<il
ad6k6teles j6vedelme szirmazik:
a) A tevdkenys6g megnevezdse:

b) A kifizet6 szemdlye
(kiv6ve a jogszab6lyon alapu16 tiloktartasi ktitelezettsdg al6 es6 tev6kenysdgek):

c) A jdvedelem rendszeress6ge (havi, egydb rendszeress6gii, eseti vagy id6szakos):

d) A jdvedelem (brutt6) dsszege: ........

' Csak

az orsziiggyiilesi kipvisel6

tdlti ki!

Ft

=
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a) A tevdkenyseg megneve26se

b) A kifizet6 szemdlye
(kiv6ve ajogszabillyon alapul6 titoktartasi kdtelezettsdg al:i eso tcvdkenys6gek):

c) A jdvedclem rendszeressdge (havi, egy6b rendszeressdgti, eseti vagy id6szakos):

d) A j<ivedctem (brutt6) 6sszege

Il

a) A tevdkenys6g megnevezdse

b) A kifizet6 szem6lye
(kivdve a jogszabiilyon alapul6 titoktartAsi kdtelezetts6g aLl eso tev6kenys6gek):

c) A j<lvcdelem rendszeressdge (havi, egy6b rendszeress6gu, eseti vagy idoszakos):

d) A j0vedclem (brutt6) cisszege:

Irt

l3

-

C) r6sz

GAZDASAGI f NOBXUTSTGI NYILATKOZAT
Gazdasigi tirsasdgban fennill6 tiszts6ge vagr 6rdekelts6ge:

I.
l.

Gazdasagi tirsas6g neve

2. Szdkhelye:

.

3. Cazdasdgi t6rsas6g form6ja

4. Az drdekelts6g formaja (tulajdonos, rdszvdnyes, bt. eseten beltag/ktiltag

5. A tulajdoni drdekelts6g keletkez6sekori
6. A tulajdoni

arrinya:

6rdekeltsdg jelenlegi ariinya: ........

%

...........%
o/o

7. Nyeres6gb6l val6 r6szesed6se:

8. A gazdasrigi

stb.):

trirsas6gban viselt tisztsdge: ......

II.
l.

Gazdasdgi t6rsasiig neve

2. Sz6khelye:
3. Gazdasrigi tiirsasrig form6ja:

.

4. Az 6rdekeltsdg form6ja (tulajdonos, r6szvdnyes, bt.

5. A tulajdoni 6rdekeltsdg keletkez6sekori
6. A tulajdoni

ardnya

drdekelts6g jelenlegi ariinya: ...

7. Nyeresdgbol val6

r6szeseddse:..........

8. A gazdasiigi t6rsas6gban viselt

tiszts6ge:

..

esetdn beltag,&tiltag stb.):

%

t.l

ilt.
1. Gazdasiigi tiirsasiig ncve

2. Sz6khelye: ....
3. Gazdasdgi tdrsasiig formrija

4. Az drdekelts6g formiija (tulajdonos, rdszvdnyes, bt. esetdn beltag/kiiltag

5. A tulajdoni

6rdekelts6g keletkez6sekori ar6nya

6. A tulajdoni

6rdekelts6g jelenlegi ar6nya:

stb.):

/o

..

7. Nyeres6gb6l val6 rdszesed6se:..................
8. A gazdasigi tdLrsas6gban viselt tiszsdge:

IV.
l.

Gazdasigi tii,rsasiig neve

2. Sz6khelye
3. Gazdas6gi tdrsasig formdja

4. Az 6rdekcltsig formdja (lulajdonos, rdszv6nycs, bt. esetdn beltag/kiiltag stb.):

5. A tulajdoni 6rdekeltsdg keletkezdsekori
6. A tulajdoni

ardnya:
o/

6rdekelts6g jelenlcgi ariinya

%

7. Nyeres6gb6l val6 r6szesed6se
8. A gazdasiigi tdrsasiigban visclt tisztsdge:

..

4- z.

-
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V

l.

Gazdas6gi tiirsasiig neve

2. Sz6khelye

3. Gazdas6gi trirsas6g formdja:

..

4. Az 6rdekelts6g formrija (tulajdonos,

r6szv6nyes, bt. esetdn beltag/killtag stb.):

5. A tulajdoni drdekelts6g keletkez6sekori

ar6nya

6. A tulajdoni drdekeltsig jelenlegi ariinya: ...........
7. Nyeres6gb6l val6

%

rdszesedese

8. A gazdas6gi tiirsasdgban viselt tisas6ge

VI
l.

Gazdas6gi tdrsas6g ncve

2. Sz6khelye:

..

3. Gazdasrigi tiirsasrig formiija

4. Az 6rdekelts6g formrija (tulajdonos,

r6szv6nyes, bt. eset6n beltag/kiiltag slb.):

5. A tutajdoni 6rdekelts6g keletkez6sekori ar{nya'. .
6. A tulajdoni
7.

%

6rdekeltseg jelenlegi ardnya

Nyeres6gb<il val6 rdszeseddse

8. A gazdasrigi tiirsasdgban viselt tisasdge

4-- <-

l6

-

D) r6sz.

KIMUTATAS
az orszriggyiil6si k6pviseldnek az Orszriggyii l6st6l,

sajft prirtj:ittil vagy

k6pvisel6csoportjitril, illctvc a ttirv6nyhoztii munk:it t:imogat6 alapitv:inyt6l
kapott, a k6pvisclii munkrtjdnak ell:'rtris:ihoz sziiks6ges vagy azzal szoros
i.isszefiigg6sben l6v6 juttatisok16l 6s ingyenes hasznflatba adott dolgokr6l
(a tov:ibbiakban: juttatrls)

A juttat6s megnevez6se

A juttat6s ideje

20 l(

)o/8
90/8
?

o

/q

A juttatas drtdke
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Csak az

orsziggytlisi kdpviselo tttlti ki!
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kapott
ajlnd6kair6l 6s az e nyilatkozat D) pontjrr ali nem tartoz6 ingyencs juttatrisair6l
(a tovribbiakban: ajrind6k)
az orsziggyiil6si k6pvisel6nck k6pvisel6i megbizatris[val iisszefiigg6sbcn

Az aj6nddkozas ideje

' Csak

Az ajdnddk megnevezdse

az orsziiggyiildsi kepviscl6

litlti ki!

Az

aj

turddk 6rtdke

/

-
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[') r6sz
KIMUTATAS
birmilyen tev6kenys6ge, ingri vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhez fiiztid6 egy6b
jogosultsdga alapj:in, tov6bbri e nyilatkozat C) pontjriban megieliilt gazdasigi
tirsasdg(ok)nak juttatott 6llami, illeWe eurripai uniris trlmogatrlsokr6l (a
tovribbiakban : timogatris)

A tdrnogatds

A tiimogatiis
jogosultja

megszerzds6nek
iogcime, m6d ja

-)

,.

A tdmogat6s

A tiimogat6st
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