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Mentelmi bizotts6g

1055 BudaPest, Kossuth t6r 1-3.

AzOrsz6ssvuldsrol s2616 2012.6vi XXXVI. torvenv I melleklete alapi6n

Vagyon-, jdvedelem- ds gazdosdgi drdekeltsdgi nyilatkoztrt

orszdggy {ildsi kdpviself szdmdra

A nyilatkozatot ad6 szem6lye

1. A nyilatkozatot ad6 *:

k6pviselo

az orszaggytildsi kdpvisel6vel kciz<is hi.z/tartttsban elo hilzas- vagy 6lett6rs
(a tov6bbiakban: hdzas- I elett6rs)

dtoil'dd."d

a)

b)

c) az orszitggyrildsi k6pviselovel kozcis hlztarttrsban dlo gyermek
(a tov6bbiakban: gyermek)

2. Az orszdggytilesi k6pviselS neve:

3. Ahivas-/elett6rs neve: 0{

4. A gyermek neve:

1

*Csak a saj6t szemdly6re vonatkoz6 adatokat tdltse ki!
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A) r6sz

VAGYONI NYILATKOZAT

Ingatlanok*

1.

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

s
Lb) Az ingatlan teriiletnagys6ga: ....5.5..0. ...:V

c) Mtiveldsi 6ga (vagy a mtivelds alol kivett tertilet elnevezdse):

U eu<x-tfu

d) Az dptilet fo rendeltet6s szerinti jellege (lakbhtz. tidtilo, gazdasdgi 6ptilet stb.),
az dptilet alaptertilete: 

-

,t+o *
e) Az ingatlan jogi jellege (csal6di htn, tarsashaz, szovetkezetihdz, mtieml6k, mrihely,

id,zlet, mtiterem, rendelo , gardzs, b6nyatelek stb.):

il",
0 A nyilatkozo jogill6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszonelvezo,

bdrlo stb.):

-&*i'

g) Kdzds tulajdon eset6n a tulajdoni hanyad m6rt6ke
C)

I.

tl
h) A szerzds jogcime, ideje (a jogviszony kezdete): ...tr .t 8

* Az ingatlan-nyilv6ntart6si adatokkal megegyezoen kell kitdlteni! $--if
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2.

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

... 1/..q'6arrtr-d-,a

b) Az ingatlan tertiletnagysAga. TL7 bt

c) Mtivelesi 6ga (ragy a mtivelds al6l kivett tertilet elnevezdse):
-n

(1.1x-eX/

d) Az eptilet fo rendeltetes szerinti jellege (l akohiz, tidtilo, g azdasdgi eptil et stb. ),
az eptilet alaptertilete:

,'tLrr,,3

e) Azingatlan jogi jellege (csal6di hin,tfusashdz, szovetkezetihiz., muemlek, mtihely,

tizlet, mtiterem, rendel6, gar|zs, b6nyatelek stb.):

D A nyilatkoz6 jogitll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszonllvezo,
b6rlo stb.):

t\rM

g) Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni hanyad mertdke 50 "1"

h) A szerzds jogcime, ideje (a jogviszony kezdete): I o

3

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

b) Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c) Mtivel6si ilga (vagy a mtivelds a16l kivett terillet

d) Az 6piilet fo rendeltet6s szerinti jellege (l tidtil6, gazdasfryi eptilet stb.),

az 6ptilet alaptertilete:

e) Az ingatlan jogi jellege (c

tizlet, mtiterem, rendel6, b6nyatelek stb.):

tarsash6 z, szov etkezeti hfn, mtiemldk, mtihely,

0 A nyilatkoz6 (tulajdonos, 6llando, illetve tart6s haszn6lo, haszondlvezo,
b6rl6 stb.)

s) don eseten a tulajdoni hanyad m6rt6ke

h) szerz€,sj ogcf me, idej e (a j ogvis zony kezdete) :

o

d..a

;rJ,''[""""""'

1 !
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4

a) A teleptil6s neve, ahol az rngarlan fekszik (Budapesten kertilet is):

b) Az ingatlan tertiletnagys6ga

c) Mtivel6si 6ga (vagy a mtivelds alol kivett tertilet elnevez6se)

d) Az eptilet fo rendeltet6s szerinti jellege (lakohdz, gazdasigi dptilet stb.),

az 6ptilet alaptertilete :

e) Az ingatlan jogi jellege (csal6di

tizlet, mtiterem, rendelS,

szdvetke zeti hitz, mueml6k, muhely,

lek stb.):

0 A nyilatkozo jogii (tulajdonos, 6llando, illetve tartos haszn6lo, haszon6lvezo,
berlo stb.)

g) K<izds tulaj esetdn a tulajdoni h6nyad mdrteke:

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

5.

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

b) Az ingatlan tertiletnagys6ga

c) Mtiveldsi irya (vagy a mrivel6s al6l kivett tertilet e

d) Az 6ptilet fo rendeltet6s szerinti jellege
az dpiilet alaptertilete:

tidtilS, gazdasiryi dptilet stb.),

e) Az ingatlan jogi jellege (c tarsashaz, szdvetk ezeti hfn, mtiemldk, mtihely,

tizlet, muterem, rendel6 b6nyatelek stb.):

0 A nyilatkozo 96ll6sa (tulajdonos, 61land6, illetve tart6s haszn6lo, haszon6lvezo,
b6rlo stb.)

s) tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad m6rt6ke

h) szerzds j ogcime, idej e (a j o gvi s zony kezdete) :

-4 J't
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6

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

b) Azingatlan tertiletnagys6ga

c) Muvel6si iga (vagy a mtivelds al6l kivett tertilet elnevez6

d) Az eptilet fo rendeltetds szerinti jellege (

az dptilet alaptertilete:
tidtil6, gazdasiryi 6pil1et stb.),

e) Azingatlan jogi jellege (

tizlet, mtiterem, rendel6,

t6rsash6z, szov etkezeti hLz, mtieml6k, mtihely,

b6nyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6 l6sa (tulajdonos, 6llando, illetve tart6s haszn6l6, haszonllvezo,
bdrlo stb.):

don eset6n a tulajdoni hanyad m6rtdkes)

h) szerz5,sj ogcime, idej e (a j o gvi s zony kezdete) :

7

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

b) Az ingatlan tertiletnagys6ga

c) Muvel6si 6ga (vagy a muvel6s al6l kivett tertilet elnevez6se)

d) Az eptilet fo rendeltet6s szerinti jellege (lak6h6z, , gazdasSgi dpiilet stb.),

az dptilet alaptertilete :

e) Az ingatlan jogi jellege (

tizlet, mtiterem, rendel6,

csal6di tarsashaz, szovetk ezeti hin, mtieml6k, mtihely,

, b6nyatelek stb.):

0 A nyilatkozo jo (tulajdonos, 61land6, illetve tart6s haszn6l6, haszon 6lvezo,
b6rlo stb.): ..

g) Kcizos don esetdn a tulajdoni h6nyad mertdke

1
I

l"

h) jogcime, ideje (a jogviszony kezdete):

(
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II.

Nagy 6rt6kii ing6sfgok

1. G6pj:lrmtivek:

a) szemdlygdpkocsi

c) motorkerdkp6r:

a szerzd,s ideje, jogcfme Lor
1""""""

tipus

tipus

tipus

tipus

tipus

tfpus

tipus

tipus

L

a szerzds ideje, jogcfme:

a szerz6,s ideje, jogcime

b) teherg6pj6rmri, aut6busz:

a szerzds ideje, jogcime

a szerzds ideje, jogcime

a szerzds ideje, jogcfme

a szerz6,s ideje, jogcime

a szerzds ideje, jogcime

a szerzds ideje, jogcime

tipus

,.,

?-
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2. Yizi vagy l6gi jrirmii:

a) jellege

tipusa:

a szerz6,s ideje, jogcime

b) jellege

tipusa:

a szerzds ideje, jogcfme

3. V6dett miialkot{s, v6dett gyiijtem6ny:

a) egyedi alkot6sok:

db

a szerzds ideje, jogcfme:

megnevezds db

a szerz€,s ideje, jogcfme:

megnevez6s db

a szerzds ideje, jogcime:

b) gytijtem6ny

megnevez6 S db

a szerz6,s ideje, jogcime:

megnevez6s db

a szerz6,s ideje, jogcfme:

megnevezds db

4

f

a szerz6,s ideje, jogcfme:



4. Egy6b, darabonkent vagy kdszletert..rt ?rrflr,.*6nyenk6 nt) az Orszdggytildsrol szolo
2012. evi XXXVI. tdrveny 104.$ (1) bekezddse szerinti kdpviseloi tisaeletdij hathavi
osszeg6t meghalad6 6rtdkti ing6s6g:

a) megnevezis:

a szerzes ideje, jogcfme:

b) megnevez6s:

a szerz€s ideje, jogcfme:

c) megnevezds

a szerz€,s ideje, jogcfme:

d) megnevez6s:

a szerz€s ideje, jogcime:

e) megnevezds:

a szerz6,s ideje, jogcime:

5. Ertekpapirban elhelyezett megtakarit6s vagy egydb befelctetds (r6szvdny, kotv6ny,
rdszjegy, kincst6rjegy, vagyonjegy, nagy drtdkti biaosit6s stb.):

megnevezds:

n6v6rt6k, biztosft6si <isszeg :

megnevez6s:

ndvdrt6k, biztositisi osszeg:

megnevezds:

n6v6rtdk, biztosft6si dsszeg :

megnevez6s:

n6v6rtek, biztosit6si osszeg:

megnevezds:

n6vertek, biztosit6si

.Y
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,*L, ^li^l6. Takar6kbetdtben elhelyezett megtakarit6s Ft

Ft

Ft

so%-sc 0.-
J6c K_oao

7. Az Orsztrggytil6srol szolo 2012. evi XXXVI. torvdny 104. $ (1) bekezd6se szerinti
kdpvisel6i tiszteletdij hathavi 6sszeg6t meghalad6 keszpdnz:

8. Az osszessdgeben az Orsz6ggytil6sr6l sz6l6 2012. dvi XXXVI. torv6ny 104. $ (1)

bekezdese szerinti k6pviseloi tiszteletdij hathavi <isszeg6t meghalado
hitelintdzeti szitmlakovetel6s vagy m6s, szerzodes alapj6n fenn6llo pdnzk6vetel6s:

a) hitelintdzeti szitmlakovetelds:

forintban

devizitb an ( fo ri nt6 rt6ke n)

b) m6s an fenn6ll6 pdnzkdvetelds 6sszege:

Ft

9. M6s, jelentosebb 6rt6ku vagyontargyak, ha azok egyiittes 6rt6ke az Orsz6ggytilesrSl
sz6l6 2012. evi XXXVI. torv6ny 104.$ (l) bekezd6se szerinti k6pvisel6i tiszteletdij
hathavi cisszegdt meghaladj a:

megnevez6s:

megnevezds

megnevezds

megnevez6s

megnevezds

megnevezds

megnevezes

megnevezds

t\
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II I.

Tartozf sok

Ebben a rovatban k6rjtik feltiintetni a ktiztartozirs cim6n,

valamint a hitelint6zettel vagy magfnszem6lyekkel szemben

esetlegesen fennrilki tartozisait

1. Koztartozis (ado, v6m, illetdk, tb-j6rul6k stb.)

Ft.

2. Hitelint6zettel szembeni tanozAs (hitel, stb.)

Ft

3. szembeni 1'artozits

.Ft

IV

Egy6b ktizlendtik

3?X."&* ..t*il*?L

OJ.mn*, ci-. N
X+.XetJ1.

I

f* rr

aaaaaa



- ll

B) r6sz*

TOVBNELBMNYILATKOZAT

(az orszAggytilesi k6pvisel6 javadalmazdsirn kiviili ad6koteles jdvedelmek)

1. Foglalko zasa

Munkahelye:

S ztinete lteti -e fo glalko zdsffi: lgen

nem

Fo gl alko zitsihol szirmaz6 havi adokoteles (brutto ) j ovedel me Ft

2. Az l. pontban irt foglalkozasan kivtili, valamennyi olyan tev6kenys6ge, amelybol
adokdteles j dvedelme szirmazik:

a) A tev6kenys6g megnevez6se

b) A kifizeto szemdlye
(kiv6ve a jogszab6lyon alapul6 titoktart6si es5 tev6kenysdgek):

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

j dvedelem (brutt6) osszege: Ft

* 
Csak az orszirggytildsi kdpviselo tolti ki!
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a) A tev6kenys6g megnevezdse

b) A kifizeto szemdlye
(kiveve a jogszab5lyon alapulo titoktart6si kotel es6 tev6kenys6gek):

c) A jovedelem rendszeress6ge (havi, rendszeress6gri, eseti vagy idoszakos):

d) A jovedelem ) dsszege

a) A tevdkenys6g megnevezdse:

Ft

b) A kifizet6 szem6lye
(kiveve a jogszab6lyon alapulo titoktartesi al6 es6 tev6kenysdgek):

c) A jovedelem rendszeress6 , egy6b rendszeressdgti, eseti vagy id6szakos):

d) A j em (brutt6) osszege Ft

(
1te
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C) r6sz

G AZD ASACT BRDEKELTSEGI NYILATKOZAT

Gazdasfgi tdrsasrigban fennrlll6 tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:

I.

l. Gazdas6gi t6rsas6g neve

2. Szekhelye

3. Gazdas6gi t6rsas6g form6ja:

4. Az drdekeltsdg form6ja (tulajdonos, es, bt. eset6n beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni 6rdekelts6g sekori arftnya

6. A tulajdoni g jelenle gi aritnya

7.N valo rdszeseddse

i tarsas6gban viselt tisztsdge

%

%

%

8

II.

l. Gazdas6gi t6rsas6g neve

2. Sz6khelye

3. Gazdas6gi t6rsashg form6ja

4. Az 6rdekelts6g form6ja (tulajdonos, , bt. esetdn beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni 6rdekelts6g kel

6. A tulajdoni g j elenle,gi ar6nya:

'7. Ny I val6 r6szesed6se

aritnya %

%

8.A 6gi tarsas6gban viselt tisztsdge

%

-_

(

09
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III.

t. Gazdas6gi t6rsas6g neve:

2. Szdkhelye

3. Gazdas6gi t6rsas6g form6ja:

4. Az drdekeltseg form6ja (tulajdonos, 16 . eset6n beltaglktiltag stb.):

5. A tulajdoni 6rdekeltsdg

6. A tulajdoni erdekel ob jelenlegi arfrnya

I val6 rdszeseddse

tirsasSgban viselt tisztsege

IV.

arftnya %

%

%7.

8.

l. Gazdas6gi tarsas6g neve

2. Sz6khelye

3. Gazdas6gi t6rsasdg form6ja:

4. Az 6rdekeltseg form6ja (tulajdonos, eset6n beltaglkiiltag stb.):

5. A tulajdoni 6rdekelts6g ar6nya: %

6. A tulajdoni jelenlegi arftnya: %

7. Nyere

8. t6rsas6gban viselt tiszts6ge
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V.

l. Gazdas6gi t6rsas6g neve

2. Sz6khelye

3. Gazdas6gi t5rsastig form6ja:

4. Az 6rdekelts6g form6ja (tulajdonos, es, bt. esetdn beltaglktiltag stb.):

5. A tulajdoni 6rdekelts6g kel

6. A tulajdoni g jelenlegi ar6nya

7.N I val6 rdszesed6se

tarsas6gban viselt tisztsdge

VI.

arinya %

%

%

8

t. Gazdasdgi t6rsas6g neve

2. Sz6khelye

3. Gazdas6gi t6rsas6g form6ja:

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

5. A tulajdoni 6rdekelts6g kel

6. A tulajdoni g jelenle gi arinya

I val6 rdszesed6se

arinya: %

o

7.

8. 6gi t6rsas6gban viselt tisztsdge

%

JL:-r\
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D) r6sz.

KIMUTATAS

az orsz[ggyfil6si k6pvisel6nek az Orszrlggyiil6stdl, saj6t pirtjitill vagy

k6pviseldcsoportj6t6l, illetve a tiirv6nyhoz6i munkft t{mogat6 alapitvrlnytd,l

kapott, a k6pvisel6 munkdjfnak ell6tfsrlhoz sztiks6gcs vagy azzal szoros

iisszeftigg6sben l6v6 juttatisokr6l 6s ingyenes hasznrilatba adott dolgokr6l
(a tovribbiakban: juttatrls)

A juttat6s ideje A juttat6s megnevezdse A juttat6s 6rt6ke

2ot8 SiM d*.d*, LxC
I

20i E
It obr,Atrlc-$oru fe^rurr.t +s. T53

I

2oa 8 noen-ttdr{o u.z l}cr\rz X zTo. 85e-
t

2ol I p ch-&oq!, O. W {'e\^jht^-d.i-'
5 't8o

,-[.t. 500

&or8 {t-vrorro T}'..-xk-"oa-, l5 TO .LsG. g SOrr-

&o {8 Rr\^tc/r S,r-l ]St- tto. O6qr-

2-otB Co*.,ota, \^\t"td 80,6/rOt'-

2o t8
I te

-tcryqcGtt-Lz
U

3x 3L . &[O'-
\

2c l8 To!au..u s iD 8oo ,1,L,80,{ ;-

&,o l8 i",-d Gieio.iJ 3x 33. Tl.el'-

X.a (8 f*e"k;y 2 ottir'|a 3x sZ. GTo
\

2otR Goro-o^, f,r"-ti^r^r 3x hl.9@,

* 
Csak az orszilggyiil6si kdpviselo t6lti ki!

1

I
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E) r6sz.

a

KIMUTATAS

az orszflggyiil6si k6pviseldnek k6pvisel6i megbuatisfval tisszefiigg6sben kapott
ajrind6kair6l 6s az e nyilatkozat D) pontja al6 nem tartoz6 ingyenes juttatdsair6l

(a tovribbiakban: ajind6k)

Az ajind6kozas ideje Az ajind6k megnevez6se Az ajitnddk drtdke

* 
Csak az orszAggyrildsi kdpvisel6 tOlti ki!

,/
,/

-



F) r6sz 
.

KIMUTATAS

birmilyen tev6kenys6ge, ing6 vagy ingatlan tulajdona, illetvc ezekhez ffizdd(i egy6b
jogosultsiga alapjrln, tovribbf e nyilatkozat C) pontj6ban megieltilt gazdasfgi

tirsasfg(ok)nak juttatott Sllami, illetve eur6pai uni6s tfmogatrisokr6l (a
tov{bbiakban: timogatis)

- 18

***

Kelt: ..$. )-oLA. 6v ..Q/.,......... h6 o+, nap

Jelen nyilatkozathozcsatoltam a velem kozos hil*anitsban elohtnas-/6lett6rsam,

6tcr-tottqlr.-,

valamint a velem kozos hiztartdsban 616 gyermeke(i)m,

A tdmogat6s
jogosultja

A t6mogat6s
megszerzds6nek

iogcime, m6dia

A t6mogat6s
megszerz6s6nek

idopontia

A timogat6st
nyrijto

A t6mogat6s
c6lja

A timogat6s
6rteke

ny i I atko zatifit ny il atko zatait- .

dr/

it

Csak az orszitggytildsi k6pviselo tcllti ki!

a kdpviselo al6ir5sa
-

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaoaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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