
Orsz6ggygl6s
Mentelmi bizottsSg

1055 Budapest, Kossuth t6r 1-3.

Az Orsz6gsytil6sr6l sz6l6 2012. 6vi XXXVI. tdrvdny l. mell6klete alapj6n

Vagyon-, jdvedelem- ds gazdasdgi drdekeltsigi nyilatkozat

orszdggy iildsi kdpviself szdmdra

A nyilatkozatot ad6 szem6lye

I . A nyilatkozatot ad6 *'

orszitggy tildsi kdpvi selo

az orszhggyiil6si k6pvisel6vel ktizds h6ztart6sban 6lo hizas- vagy 6lett6rs

(a tov6bbiakban: h6zas-l6lettdrs)

az ors zitggyul6si kdpvisel6vel kozo s hil^art6sban 610 gyermek

(a tov6bbiakban: gyermek)

Az orsztlggyrildsi kepvisel6 neve: ...... .....#.rf*... A ttfTr

A hinas-l61ett6rs neve :

-

c4-i r ..?.4.'rszi

A gyermek neve:

b)

c)

2

3

4

ki!*Csak a saj6t szemdlyere vonatk oz6 adatokat t6ltse
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A) r6sz

VAGYONI NYILATKOZAT

Ingatlanok*

1.

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

It,
......... ...{. PD-... a.c( r,R;Q,s . . . . . . . . . . . . . .

b) Az ingatlan ter0letnagys6ga: ....... . /. *,S.at ?.................

c) Mtivel6si fuga(vagy a miivel6s al6l kivett teriilet elnevez6se): ........

d) Az dpiilet f6 rendeltetds szerinti jellege (lak6hin, tidtil6, gazdasilgi 6ptilet stb.),

az eptilet
2

I.

e) Az ingatlan jogi jellege (csakidi h6z, tarsashiz, szovetkezetihhz, miieml6k, mtihely,

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

!......R.Ai.....

0 A nyilatkoz6 jogiilisa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s hasznil6, haszon6lvez6,

b6rl6 stb.):

*.4.J...

g)Kozostulajdoneset6natulajdonih6nyadm6rt6ke:....k.

h) A szerz6s jogcime, ideje (a jogviszony kezdete): ...4?...P-.r...?.r:s,d.e*a..'J...,.......

. . .( Z, .f. . . k .Z* .'. . ft .. . . . . . . . . o . . . o ., . . . . .

' Az ingatlan-nyilvdntarlasi adatokkal megegyezoen kell kitolteni!

L<



a
J

)
,L

a) A telepiil6s neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):

b) Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c) Muveldsi irga (vagy a nruveles alol kivett tertilet elnevezese)

d) Az 6ptilet fo rendeltetds szerinti jellege (lak6h6z, iidtilS, gazdasdgi 6ptilet stb.),

az 6piilet alapteriilete:

e) Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6.2, tarsashdz, szdvetkezetihilz, miieml6k, mtihely,

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

f) A nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos, iilland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvez6,

b6rl6 stb.):

g) Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni hdnyad mdrtekel ....

h) A szerzesjogcime, ideje (a jogviszony kezdete):

3.

a) A teleptil{s neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):

b) Azingatlan tertiletnagys6ga: ......o.-.-o............-.....

c) Mtiveldsi itga(vagy a muvelds al6l kivett tertilet elnevezdse):

d) Az 6ptilet f6 rendeltet6s szerinti jellege (lak6hiz, iidiil6, gazdasdgi 6piilet stb.),

az 6piilet alaptertilete:

e) Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, t6rsashAz, szdvetkezetihiz, mtieml6k, mtihely,

tizlet, miiterem, rendel6, garitzs, b6nyatelek stb'):

f) A nyilatkoz6 jogiilirsa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszntil6, haszondlvez6,

berlo stb.)

g) Kozos tulajdon eseten a tulajdoni hdnyad mdrteke

h) A szerzesjogcfme, ideje (a jogviszony kezdete):
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4.

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

b) Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c) Mtivel6si 6ga (vagy a mtivel6s al6l kivett tertilet elnevez6se): .............

d) Az 6ptilet fo rendeltet6s szerinti jellege (lak6hin, tidiil6, gazdashgi 6ptilet stb.),

az 6ptilet alapteriilete:

e) Az ingatlan jogi jellege (csaLldi haz, tarsashAz,szovetkezetihdz, miieml6k, m[ihely,

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

f) A nyilatkoz6 jogiililsa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvez6,

bdrl6 stb.): ...

g) Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad mdrtdke:

h) A szerzdsjogcfme, ideje (a jogviszony kezdete): ..........

5.

a) A teleptil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (B kertilet is):

a a a a a a a a a a a a oo a a a a a a a

b) Az ingatlan tertletnagysega:

c) Mriveldsi irga (vagy a mtiveles alol vett terlilet elnevezdse): ...

d) Az dptilet fo rendeltetes
az epilet alaptertilete :

jellege (lak6hi.z, tidtil6, gazdas6gi eptilet stb.),

e) Az ingatlan jogi j ( c sal 6 di hdz, t6rsa shtlz, szovetkezet i hdz, mueml 6k, m tihe ly,

izlet, mtitereffi, garins, binyatelek stb.) :

0 A nyilatkozo (tulajdonos, iiland6, illetve tart6s haszn 616, haszon€lvezo,

berlo stb.):

g) Kozds esetdn a tulajdoni h6nyad mdrtdke:

h) A szerzdsjogcfme, ideje (a jogviszony kezdete):
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6.

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

b) Az ingatlan tertiletnagys6ga: ..

c) Muveldsi irga (vagy a mtivel6s al6l kivett tertilet elnevez6se):

d) Az dpiilet f6 rendeltetds szerinti jellege (lak6hdz, tidiil6, gazdashgi 6ptilet stb.),

az dpiilet alapteriilete:

e) Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, t6rsashin,szdvetkezetihilz, mtieml6k, mtihely,

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

D A nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvez6,

bdrlo stb.)

g) Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad mdrtdke:

h) A szerzesjogcime, ideje (a jogviszony kezdete): .......

7

a) A telepiil6s neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten keriilet is):

b) Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c) Muveldsi 6ga (vagy a muvelds al6l kivett tertilet elnevezdse):

d) Az 6ptilet fb rendeltetds szerinti jellege (lak6h6z, tidiil6, gazdasiryi dptilet stb.),

az 6ptilet alaptertilete:

e) Azingatlanjogi jellege (csal6di h6z, t6rsashiz, szovetkezetihdz, mrieml6k, mtihely,

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

0 A nyilatkoz6 jogiililsa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s hasznii6, haszon6lvez<i,

bdrlo stb.):

g) Krizds tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m6rt6ke:

h) A szerzdsjogcime, ideje (a jogviszony kezdete): .........
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II.

Nagy 6rt6kii ing6sigok

1. G6pjrlrmiivek:

a) szem6lyg6pkocsi : ..7. a.tA r..*.....7,Q. r.' *1... //(,. r.. *. 9 /. Q..: CL.

a szerzes ideje, jogcfme ol? .7..ffi..f.ah.*.tr.

a szerz€,s ideje, jogcfme:

a szerzds idej g, j ogcfme : . . . . . . . . . . . . . . . . 

..,:. 
.

b) tehergdpj6rmu, aut6busz:

a szerzds ideje, jogcime:................

a szerzds ideje, jogcime:

a szerzes ideje, jogcfme:................o.......

c) motorkerekpir:

a szerzes idej e, j ogcf me: ... ............

/
ca

.... tfpus

tfpus

.. tfpus

tf pus

tipus

tfpus

tfpus

a szerzes ideje, jogcfme:

......... tfpus

a szerzes ideje, jogcfme:

aoaaoaaaaa
... t(pus
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2. Yizi vagy l6gi jf rmii:

a) j ellege: ...........

tipusa: .... o......

a szerzes ideje, jogcfme

b) jellege:

tfpusa:

a szerzds ideje, jogcfme: .............

3. V6dett miialkotds, v6dett gyiiitem6ny:

a) egyedi alkotdsok:

a szerz€s ideje, jogcfme:

a szerzd,s ideje, jogcime:

a szerz€,s ideje, jogcfme:

b) gyujtemdny:

a szerz€s ideje, jogcfme:

a szerzes ideje, jogcime:

megnevezds db

megnevez6s db

dbmegnevez6s

megnevez6s .. db

megnevez6s db

dbmegnevezds

a szerzes ideje, jogcfme:

t



t
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4. Egy6b, darabonkdnt vagy k6szletenk6nt (gyiijtemdnyenkdnt) az Orszitggyril6srol sz6l6

2012.6vi XXXVI. tcirvdny 104. $ (l) bekezd6se szerinti kdpvisel6i tiszteletdij hathavi
dsszeget meghalado drtdku ingosag:

a) megnevezds:............o.

a szerzes ideje, jogc(me: ..

b) megnevezds:

a szerzes ideje, jogcfme:

c) megnevezds:

a szerz€,s ideje, jogcfme:

d) megnevezds: ........

a szerzds ideje, jogcime:

e) megnevezds:

a szerz€s ideje, jogcfme:

5. Ert6kpapirban elhelyezett megtakarit6s vagy egyeb befektet6s (r6szv6ny, kdtv6ny,
rdszjegy, kincstdrjegy, vagyonjegy, nagy 6rt6kti biztosit6s stb.):

megnevezds:

ndvdrtdk, biaosft6si osszeg:

megnevezds:

nevgrtdk, biztosit6si osszeg: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o . . . . . . . . . . . . . . .

megnevezds:

ndvdrtdk, biztosftasi

megnevezds: ........

ndvdrtdk, biaosft6si

megnevezds:

ndvertdk, osszeg:
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6. Takarekbetetben elhely ezett megtakarit6s: . Ft

7. Az Orszdggyiil6sr6l sz6l6 2012. 6vi XXXVI. t6rv6ny 104. $ (1) bekezddse szerinti

k6pviselSi tiszteletdij hathavi 6sszeg6t meghalad6 k6,szpenz;

380.@ Ft

8. Az <isszess6g6ben az Orszhggytil6sr6l sz6l6 2012. 6vi XXXVI. tdrvdny l0a. $ (l)
bekezd6se szerinti k6pvisel6i tiszteletdij hathavi dsszegdt meghalad6

hitelint6zeti szamlak<ivetel6s vagy m6s, szerzbdl,s alapj6n fenn6ll6 p6nzktivetel6s:

a) hitelintezetisz6mlakovetelds:

Irt

forintban: . .. . o . . . . .. . . o. . . . . . . . ..

deviz6ban (fori ntdrtdken) r ........ ...,y'.4..{p..€...:...fk

b) m6s szerzodes alapj6n fennAll6 penzkoveteles osszege:

Ft

9. M6s, jelent6sebb 6rtdkti vagyont6rgyak, ha azok egytittes 6rt6ke az Orszitggytildsr6l

sz6l6 2012 6vi XXXVI. tdrvdny 104. $ (l) bekezd6se szerinti k6pvisel6i tisaeletdij
hathavi osszeg6t meghaladj a:

megnevezds: .....

megnevezds: .....

megnevezds: .o...

mggnevezds: .....

megnevezds:

megnevezds: ....

megnevezes: ....

megnevezds:....
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III.

Ta rtozhsok

E,bben a rovatban k6rjtik feltiintetni a ktiztartoz'is cim6n,

valamint a hitelin tilzettel vagy magf nszem6lyekkel szemben

esetlegesen fen nf 116 tartozrisait

1. Kortafiozits (ad6, v6m, illetdk, tb-j6rul6k stb.)

2 Hitelint6zettel szembeni tartozas (hitel, krilcsdn stA.1: .....r.UP?.d:/.€H.f.A....
//

fr.rfr/za.*9....i.

.Ft.

/ F't

3. Magirnszemdlyekkel szembeni tartozds;

..o.. . ...Ft

IV

ESy6b ktizlend6k

..Ijryd,,.rua.r+.1..ct:l;..h,.r.1ot,':1.'i.:....*rlttr6...b.tfi.r..Jt.tf..e.Es.ce.$e1..(@,.qo"Rf

itsr-

,.9Q9.o....

-'------
. a a o a a a a a a a a a-.Fa a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
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B) r6sz.

JOVEDELEMNYILATKOZAT

(az orsziggytil6si k6pvisel6 j avadalmazfusan kivtili ad6ktiteles jdvedelmek)

1. Foglalkoz6sa: ...

Munkahelyer ...

S ztinetelteti -e fo gl alkoz 6stfi: igen

nem

Foglalkozirs6bol szirmazo havi adok6teles (brutt6) jdvedelmel ... Ft

2. Az l. pontban irt foglalkozAsin kiviili, valamennyi olyan tev6kenys6ge, amelyb6l

ad6kdteles j <ivedelme szirmazik;

a) A tevdkenysdg megnevezdsgl ......o...............

b) A kifizetS szemdlye
(kiv6ve a jogszabilyon alapul6 titoktart6si kcitelezetts6g al5 es6 tev6kenys6gek) :

c) A jdvedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rendszeress6gti, eseti vagy id6szakos):

d) A jovedelem (brutto) osszege: Ft

- 
Csak az orszirggyn lesi kelpviselo tOlti ki!
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a) A tev6kenyseg megnevez6se: .

b) A kifizetS szem6lye
(kiv6ve a jogszabdlyon alapul6 titoktart6si kdtelezettsegal6 es6 tev6kenysdgek):

c) A j<ivedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rendszeress6gti, eseti vagy id6szakos)

d) A jovedelem (brutto) osszege: Ft

a) A tevdkenysdg megnevezdse:

b) A kifizeto szem6lye
(kiv6ve a jo gszabiiyon al apul6 titoktart6si k<itelezetts eg al6 e s6 tevdkeny s6 gek) :

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

d) A jdvedelem (brutto) osszege; Ft
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C) r6sz

G AZDASAG I ERDE,KELTSEG I NYILATK OZAT

Gazdasdgi tfrsasfgban fennill6 tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:

r.

l. Gazdas6gi t6rsas6g neve: ..

2. Szdkhelye:

3. Gazdasitgi t6rsas6g formSja:

4. Az6rdekelts6g form6ja (tulajdonos,rdsmdnyes, bt. eset6n beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkezdsekori aritnya: ..%

6. A tulajdoni drdekeltsdg jelenlegi arirnya: %

7. Nyeres6gbSl val6 r6szeseddse: %

8. A gazdas6gi tarsas6gban viselt tisztsdge:

II.

1. Gazdasitgi t6rsas6g neve:

2. Sz6khelye

3. Gazdasitgi t6rsas6g form6ja:

4. Azdrdekeltsdg form6ja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. eset6n beltag/kiiltag stb.):

5. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkezl,sekori arinya:....

6. A tulajdoni erdekeltsd g jelenlegi artmya: ...

7. Nyeres6gbol val o reszeseddse:

8. A gazdasagi tdrsas6gban viselt tisztsege:

%

%

%
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III.

l. Gazdas6gi t6rsas6g nevel .........

2. Szekhelye

3. Gazdasitgi t6rsas6g form6ja:

4. Az 6rdekelts6g form6ja (tulajdonos , rdszvdnyes, bt. eset6n beltaglktltag stb.):

5. A tulajdoni drdekeltsdg keletkezdsekori artnya:

6. A tulajdoni drdekeltseg jelenlegi arinya: ................ .......... %

%

7 . Nyeres6gb6l valo r6s2esgd6se1...........o......

8. A gazdas6gi tarsas6gban viselt tisztsdge: .

IV.

%

l. Gazdas6gi tarsas6g nevgl ...................o...........

2. Szdkhelye

3. Gazdasilgi tarsas6g formaja:

4. Az6rdekelts6g form6ja (tulajdonos, rdszv6nyes, bt. eset6n beltaglktiltag stb.):

5. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkezl,sekori arfnya:... %

6. A tulajdoni 6rdekelts6g jelenlegi artnya: .....

7. Nyeresdgbol val6 r6szesed6se:.

8. A gazdas6gi t6rsas6gban viselt

.o

.oh
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V.

l. Gazdas6gi tarsas6g neve: ..

2. Szdkhelye: ...

3. Gazdasirgi tdrsas6g form6j a: ....

4. Az 6rdekelts6g form6ja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. eset6n beltag/kiiltag stb.):

5. A tulajdoni erdekeltsdg keletkez6sekori ar6nya: %

6. A tulajdoni erdekelts6g jelenlegi arinya: o.. %

7 . Nyeresegb6l val6 rdszeseddset.... %

8. A gazdasdgi t6rsas6gban viselt tisztsdge

l. Gazdas6gi t6rsas6g neve: ..

2. Szdkhelye:

3. Gazdasitgi t6rsas6g form6ja:

4. Az6rdekelts6g form6ja (tulajdonos, rdszv6nyes, bt. eset6n beltag/kiiltag stb.):

5. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkezdsekori arinya: ....... ..%

6. A tulaj doni erdekeltseg j elenlegi arhny a: . .......... ..... . ........ %

7. Nyeresdgbol val6 rdszeseddse: %

vr.

8. A gazdasagi tdrsas 6gban viselt tiszts6ge: ........
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D) r6sz"

KIMUTATAS

az orsziggyfil6si k6pvisel6nek az Orsziggyiil6st6l' sajft pirtjit6l vagy

k6pvisel6csopo rtj :ltr6 I, illetve a tti rv6nyhoz6i m unkr{t tim o gatr6 ala p itvf nyt6l

kapott, a k6pvisel6 munkdjfnak elL{tisihoz sztiks6ges vagy atzal szoros

tisszefiigg6sben I6v6 juttatfsokr6l 6s ingyenes hasznillatba adott dolgokrrbl

(a tovribbiakban : juttatrls)

A juttat6s ideje A juttat6s megnevezdse A juttat6s drteke

V"t lr"rk Dtl t 'li 'trrd" tk 2c

L * P-ToP Lql oco T+

S"r" suhJ Gl^\ SS

a"l .A^ + Str{ fidnt0a {ic j6 tTt

R"r^?tr.. Koly'ttc- 1-o ru.'l.Y Szcr I Lt I

f n, t^h".E I t^orl,^ | __ll_
Tiu,r [(e n r/ s.'5..1 s.3,' t]'

Se.9v^1''lV Z" I
StF4sLttr6 6^c^l'q J 5

1E Lt To^r + SrM 'KA',k'T1l- h5.4q1 +t

Gn?r;tt Sz''|( nt't'W ?Jb

G.rF?d^ft.^t"lne.- 3db 4nBcttr(
G..ra z<,. t"Jo s( l"l 3 d b 1 (cq 2\ZT(

L** cuc T[,,^ k l-d Le\o
Lo.bfcn ?63 3 sc tt

a5'1 3sC +t

,+ Sos'-DsL - kC - 56Ll
L +P-Icl) hc c6cTf

COn.'n t fc* sY ( hf ? { '"'7 (

yYch^ l*,ilc 8A eLtcT+

fs" l.sr.J h ho tn l"'< 3d b * 7x zb+t

' Csak az orszaggytilesi kepviselo tolti ki!

\
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E) r6sz*

KIMUTATAS

az orsziggiil6si k6pvisel6nek k6pvisel6i megbizat{sival tisszeftigg6sben kapott

aj6nd6kair6l 6s az e nyilatkozat D) pontja alf nem tartozil inryenes juttatrlsair6l

(a tovfbbiakban: ajdnd6k)

Azaj6ndekozirs ideje Az aj 6nd6k megneve z€,se Az aj6nd6k drtdke

tho^ Si D 0.c DS+

Sr.rn,f 1z-(?? 
^+I

* 
Csak az orszaggy(ilesi kdpviselo tolti ki!
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F) r6sz
KIMUTATAS

bfrmilyen tev6kenys6ge, ing6 vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhezftiz6d6 egy6b

jogosultsSga alapjin, tovfbbi e nyilatkozat C) pontjiban megieltilt gazdasr{gi

tirsasfg(ok)nak juttatott 6llami, illetve eur6pai unir6s t6mogat6sokr6l (a
tovf bbiakban: tdmogatr{s)

A t6mogat6s
jogosultja

A tdmogatAs
megszerzesenek

ioecfme, m6dia

A tdmogat6s
megszerz6s6nek

id6pontf a

A t6mogat6st
nyujto

A t6mogat6s
c6lja

A t6mogat6s
6rtdke

-/

-/
//

//
-/

,/

***

Kelt
(

..f,*... ., ...*2.L/.....6v ....Q/.r....o. h6 ..2.€.:.... nap

Jelen nyilatkozathozcsatoltam a velem k<izos hdztartisban 616 h4Zas-l6lett6rsam,

*.r....Q#.o.i.* .+.4|*'(* R..

valamint a velem kozds h6ztartasban 616 gyermeke(i)m,

t

L /-to

* 
Csak az orszaggyn lesi kepviselo tolti kil

a k6pviselo aliirdsa


