
Crsz6ggy0l6s
l+ientelmi blzotts6g

1tr'u..r r:uiJEpest, Sz6c*tenyi rkp. 19.

Az Orszdqqyril6srSl sz6l6 2012. 6vi XXXVI. tdn 6ny l. sz. melldklete alapjdn

Vagyon-, jiivedelem- ds gozdasdgi drdekeltsdgi nyilatkozat

orszdggt ill dsi kdpviself szdmdrs

A nyilatkozatot ado szemelye

I . A nyilatkozatot ad6 'F' orBdsr v\u(ToA-

@ orsz6ggylilesi kdpviselo

b)

c)

az orszirggytlldsi kdpviselovel kozcis hilztartdsban 6lti h6zas- vagy 6lett6rs
(a tov6bbiakban : hrizas-l6lettdrs)

az ors zirggytilesi kepvisel6vel kozos h6ztartdsban elo gyermek
(a tov6bbiakban: gyermek)

oLed*, v\KI,-AW.2.

3.

4.

Az orszdggytildsi kdpviselo neve:

Ahdzas-/elett6rs neve: .

A gyermek neve: .

gVo.l- ft.q,.il'^"
\\

1............r.

*Csak a sajat szenril;-ere vonatk ozd adatokat t6ltse ki !
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A) r6sz

VAGYONI NYILATKOZAT

Ingatlanok''

1.

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

. ... . ..3.\.l.qGF.(.s,I.. X.\\ !. ... .

b) Az ingatlan tertiletnagys6ga: I nk5. t)...Lgril*.$.*.$+. k ..1.?.1.). I d

r.

c) Mtlveldsi irga (rragy a mrivelds alol kivett tenilet elnevezese):

d) Az dptilet f6 rendeltet6s szerintijellege (lakohdz, tidiilS, gazdas6gi 6ptilet stb.),

\
tr.o.Ja,aS

e) Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6.2, tiirsashiz, szovetkezetihir, mtiernl6k, mtihely,

uzlet, miiterern, rendel6, gar izs, brinyatelek stb. ) :

\\
..... . J.*. v.s.*.-s.b.qe...........

f) A nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszniil6, haszondlvezo,

bdrl6 stb.):

trr-t cr-ldrr.......1.. O v\O5

az epilet al aptertilete :

....L*s.hdzl . .T.?;h.. d. . . . . . i . . 
p). \A.L..e-. 

. l, L ^ta a a a o a o a a a a at a a a a a a a o a a a a a a a a t a a a a a a a a

g) Kozos tulaidon esetin a tulajdoni hdnyad nrerteke:

h) A szerz€sjogcime, ideje (a jogviszony kezdete):

.:.' At.ingatlan-nyilvirrtarla.si adatokkal nregegl'ezoen kell kitolterti!
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)
.H.

a) A teleptil6s nete, ahol az ingatlan fbkszik (Budapesten kertilet is):

\
fg.Le.?h.!

b) Azingatlan tertiletnagysdga: ..... ...L9.T.9..rf. ......

c) Muvelesi irga (vagy a mtiveles alol kivett tenilet el nevezese): b.q.Wgr"tgt

d) Az 6piilet fo rendeltetds szerinti jellege (lak6h6z. tidtilo, gazdasiigi dptilet stb.),

az 6ptilet alaptertilete:

....... !.d.h.iz 194.Y. %...... .....Q.
/aL)rn

e) Az ingatlan jogijellege (csal6di h6z, trirsashi,z, szdvetkezetihin. mtieml6k, mtihely,

tizlet, mtiterem, rendel<i, garizs, brinyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6 jogdllirsa (tulajdonos, 6lland6, illewe tart6s haszn6l6, haszondlvez6,

b6rl<i stb.):

fcu-\o-to\o y\ob
r ... ... .. 

\.. 
a ... ... ..

g) K6zos tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad merldke

h) A szerz€sjogcime, ideje (a jogviszany kezdete): . . . . . .v.d.F.g.\- . . . . .'L9.!3r. 9.?., !L,

4 I1.......

3.

a) A telepiiles neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kenilet is)

b) Az ingatlan tertiletnagysAga:

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

d) Az dptilet f6 rendeltetes szerinti jellege (lakohiz, tidtil6, gazdasiigi dptilet stb.),

az 6piilet alapteriilete:

e) Az ingatlan jogi jellege (csaltidi hiiz, tdrsashiiz, szdvetkezetihin. rntieml6k. rntihely,

iizlet. mtiterem, rendelci, gardzs. b:lnyatelek stb.):

0 A nyilatkozl jogallfusa (tulajdonos. 6lland6, illetve tart6s haszndl6, haszon6lvez6,

b6rl6 stb.):

g) K<izcis tulajdon eset6n a tulajdoni hrtnyad rndrldke:

h) A sze rz€,sj ogcf rl1e, idej e (a j ogviszonY kczdete)
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4.

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

b) Az ingatlan tertiletnagysdga: ................................... ........

c) Muveldsi irga (vagy a mtivel6s al6l kivett tertilet elnevezdse)

d) Az 6piilet fo rendeltet6s szerinti jellege (lakohdz, tidiil6, gazdasilgi 6ptilet stb.),

az lpiJlet al apteriil ete :

e) Az ingatlan jogi jellege (csal6di hiiz, tdrsash6z, sztivetkezetihi.z., mtieml6k, miihely,

tizlet, mriterem. rendel<5, gardzs, banyatelek stb.):

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

bdrl6 stb.)

g) Krizris tulajdon eset6n a tulajdoni hrinyad m6rt6ke:

h) A szerz1,sjogcfme, ideje (a jogviszony kezdete): .

5

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

b) Az ingatlan tertiletnagysega:

c) Ivliiveldsi 6ga (vagy a miivelds al6l kivett tertilet elnevezdse):

d) Az dptilet f6 rendeltetes szerinti jellege (lak6hriz, iidiil6. gazdas6gi dptilet stb.).

az lpijlet al aptertilete :

e) Az ingatlan jogi jellege (csalddi hiiz, tiirsaslritz, szdvetkezeti h6z, miiemldk. miihely,

tizlet, miiterem, rendel6, garizs, bS"nyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jogillilsa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszondlvezo,

berlo stb.):

g) Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad merteke

h) A szerzis jogcirne. ideje (a jogviszony kezdete):
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6

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

b) Az ingatlan tertiletnagysdga:

c) Mtivel6si 5ga (vagy a mtivelds al6l kivett tertilet elnevez6se):

d) Az 6ptilet fo rendeltetds szerinti jellege (lak6hiz, Udiil6, gazdas6gi 6ptilet stb.),

az 6piilet alaptertilete:

e) Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, t5rsashi.z,szove*ezetihAz,mriernldk, miihely,

tizlet, mriterem, rendel6. garins, banyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jogiilfusa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s hasznil6, haszon6lveztl,

b6rlo stb.):

g) Krizris tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad rn6rt6ke:

h) A szerzd,sjogcime, ideje (a jogviszony kezdete):

7.

a) A teleptil6s neve, ahol azingatlan f'ekszik (Budapesten keriilet is):

b) Az ingatlan tertiletnagysdga:

c) Muvelesi irga (vagy a mtivel6s alol kivett tertilet elnevezise):

d) Az dptilet f6 rendeltetds szerinti jellege (lak6hin, udtil6, gazdasdgi 6ptilet stb.),

az 6ptilet alapteriilete:

e) Az ingatlan jogi jellege (csalidi hdz, t6rsasht.z, szovetkezetihin, rntieml6k. rntihely,

tizlet. mtiterem, renclel6. gartns. biinyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6 jogirllilsa (tulajdonos. dlland6. illetve tart6s haszn6l6. haszon6lvez6,

berlo stb.):

g) Kozos tulaidon eseten a tulaidoni hanyad tnerteke: ..

h) A sze rz€,sj ogcf rile , idej e (a j ogviszony kezdete):
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I[.

Nagy 6rt6kti ing6sagok

1. G6pj{rnriivek:

a) szemilygipkocsi: ...................

a szerzes ideje, i ogcfrne

tipus

tfpus

a szerz€,s ideje. jogcime

tfpus

a szerzes ideje, jogcfme

b) teherg6pjdrmii, aut6busz: .............. .............. tipus

a szerzls ideje, jogcfme:

tipus

a szerzes idej e. j ogcime: ..... . . . ..

tipus

a szerzds idej e, j ogcfrne: . . .

c) motorkerdkpir:

a szerz6,s idej e, j ogcime: . .

tipus

tfpus

a szerzes ideje. jogcime:

a szerz.6s ideje, jogcime:

tipus
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2. Yizi Yagy l6gi jzinnii:

a) jellgge: ..o...........................

tf pusa: .. ........................ . ...

a sz,erz€,s idej e, i ogc,ime: . . . .

tf pusa:

a szerz€,s ideje, jogcfme:

3. V6dett miialkot{s, v6dett Syiijtem6ny:

a) egyedi alkot6sok:

a szerzes ideje, jogcime:

a szerzes ideje, jogcfme:

a szerz€s ideje, jogcime:

b) g),ujtemen-v:

a szerz€s ideje, jogcime

a szerzes ideje, jogcfme

nlegnevezds

megnevezds

db

db

megnevez6s .... db

nregnevezis

megnevezis

db

dbmegnevezds

a szerzds ideje. jogcime:

db
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4. ligydb. darabonk6nt vagy k6szleterrkdnt (gytijtem6nyenkdnt) a mindenkori kdpviseloi

alapdij hathavi dsszegdt meghalad6 drtdkii ing6sdg:

a) mcgnevezes:

a szerzes ideje, jogcime:

b) megnevezds:

a szerzes idej e, iogcfme:

c) megnevezds:

a szerzes ideje, jogcime:

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

a szerzes ideje, jogcfme:

e) mggngvezds: ........

a szerzes ideje, jogcime:

5. Ert6kpapirban elhelyezett megtakaritiis vagy egy6b befektetds (r6szv6ny, k<itv6ny,

r6szj egy, kincstrlrj egy, vagyonjegy, nagy 6rt6kri biztosit6s stb.) :

megnevezds:

ndvdftdk, biztositasi osszeg:

megnevezds:

nevdrtek. biztosit6si osszeg:

megnevezds:

ndvdrtdk , biztosftasi osszeg:

megnevez€s

ndvertek, biztositasi osszeg:

tnegnevezes: ..........

nevdrtek, biztositdsi osszeg:
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6. Takardkbetetben elhelyezett uregtakarftds: .. Ft

Ft

7. A rnindenl<ori k6pvisel6i alapdij hathavi cisszeg6t meghalad6 k€szpdnz

Ft

8. Az osszessdg6ben a mindenkori kdpviseloi alapdii hathavi <isszeg6t meghalad6

penzintdzeti sziimlakcivetel6s vagy m6s, szerzcid6s alapjin fenndll5 p6nzk6r,etel6s:

a) penzintezeti szdmlakdveteles

forintban:

devizaban (fori ntdrteken) :

b) mds szerzodds alapjan fenn6ll6 pdnzkovetelis osszege

Ft

9. IVI6s, jelentrisebb drtdkti vagyontiirgyak, ha azok egytittes 6rtdke a mindenkori
kdpviseltii alapdij hathavi osszegdt meghaladj a:

megnevezds:

megrlevezds:

megnevezds:

megnevezds:

megnevezes:

megnevezds:

megnevezis:

rnegnevezes:
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III.

Ta rtaz.asok

Ebben a rovatban k6{tili fclttintetni a ktiztartozfis cfmen,

valamint a prlnzin tilzettel vagy mag{nszem6l"vekkel szemben

esetlegesen fenn{llo tartoz{sait

1. Koztartoz6s (ad6, v6m, illetek. tb-idrulek stb.):

.Ft.

)-. Phnzintdzeuel szembeni tarrozris (hitel, k<ilcson stb.): 8....t9.o.3-.b*t.lt*e.:9-q-e.Y)+*e.[

Ysfr ..o.%|). +*u 
gt .nvlT!. i@i l tr- .Y' bX*"A$ lovto:-L*- Ft

l. [91.5u+ fr

3. Maginszemdlyekkel szembeni tartozas:

Ft

IV.

Egy6b ktizlenddk
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B) r6sz*

.I OV E D E, L EIII N Y I LAT KOZAT

(az orszirggy.tilisi kepviselo iavadalmazdsdn kivUli ad6kciteles jdvedelnrek)

l. Foglalkozilsa: rn i.n.i :z* p. .r.g.L. n.?. K . . .

Munkahelye: .................\1.ln.i'"dax.q!s.dK.r

Sztinetelteti-e foglalkoz6sft: igen

nem

Foglalkoz6sdb6l sziinn az6havi ad6koteles (brutt6) j<ivedelme: Jgty.t.7.9.{.*f Ft

2. Az l. pontban irt foglalkozilsin kfvtili, valamennyi olyan tev6kenys6ge, amelybtil
ad6k<jte| es j dvedelme szttrmazik;

a) A tevekenyseg megnevezdse: \c(nv
o....oo!roor

b) A kifizet6 szem6lye
(kiv6ve a j ogszab6lyon alapul6 titoktartrisi kdtelezetts 69 al6 es6 tevdkenysdgek) :

..._--

O v azlqo\ut IJ., UJ6 H r u obcil^q.-
'"" "':)'ilil' .{"'

c) A j<ivedelem rendszeress6ge (havi, egydb rendszeressegti, eseti vagy id6szakos):

\
h.Qu.\...........

d) A jdvedelem (brutto) 6ss zege: ....*.p.VV....12.q-.S.St. Ft

^ Csak az. orsz',igg1,iilesi kepviselo tOlti ki!
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a) A tev6keny'seg nlegllevezese: ... 9*Y!3|n9.K

b) A kifizet6 szemilye
(ki.i,6ve a jogszabfllyon alapul6 titoktartdsi k<itelezettseg al6 es<i tevdketrysdgek):

i**r.,.".r,^...\.)..v.sA*p..nl..h$drezs$A+ -r4sg .P,\xog..1e.:.rtu *.....

c) A jrivedelem rendszeressdge (havi, egydb rendszeress6gti, eseti vagy id6szakos):

d) A jdvedelem (brutto) osszege: Ft

a) A tevdkenysdg megnevezdse:

b) A kifizet6 szemdlye
(kiv6ve a jogszabhlyon alapul6 titoktart6si kdtelezetts6g all eso tev6kenys6gek):

c) A jOvedelem rendszeressdge (havi, eg,veb rendszeress6gti, eseti vagy idoszakos):

d) A iovedelem (brutto) osszege: ... Ft
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C) r6sz

G AZDASAG I ERDEKELTStrGI NYILATK OZAT

Gazdas{gi trlrsa.sdgban fenn{ll6 tiszts6ge vary 6rdekelts6ge:

r.

1. Gazdasttgi tarsas6g neve: .................

2. Szdkhelye: .

3. Gazdasitgi t6rsas6g fonnaja

4. Az drdekelts6g fornriija (tulajdonos, r6szv6nyes. bt. esetdn beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni drdekeltsig keletkezesekori ar6nya: .......... %

6. A tulajdoni drdekeltsdg jelenlegi artnya: ..

7. Nyeresdgbol val6 rdszeseddset . ... .............

8. A gazdasigi t6rsas6gban viselt tisztsdge: ..

rI.

7. Nyeresdgbol val o reszesedise: .

8. A gaz-dasagi tdrsasdgban viselt tisztsdge:

%

%

1. Gazdasttgi tarsasdg neve: ...

2. Szdkhelye:

3, Gazdasttgi tarsasag formaja:

4. Azdrdekeltstig tbrmrija (tulajdonos, rdszvdnyes, bt. esetdn beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni erdekeltseg keletkezisekori aranya: ... %

6. A tulajdoni erdekeltseg ielcnlegi aranya: %

%
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III.

I . Gaz.dasagi tiirsasag neve:

2. Szekhelye

3. Gazdasttgi t6rsasag fonndja:..

4. Az6rdekelts6g formdja (tulajdonos, r6szv6nyes. bt. esetin beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni drdekeltsig kel etkezesekori arAnya: %

6. A tulajdoni drdekeltsdg jelenlegi arinya: ..............

7 . Nyeresdgb6l valo rdszgseddsel . .. ......... ................ ...

8. A gazdas6gi td.rsasdgban viselt tisztsdge: ..............

rv.

l. Gazdas6gi tiirsas6g neve : . . ., . . . .. . o . . . ...... . .. . . .. . .... . . . . . ...

7 . Nyeresdgbol valo reszesedese: ...............

8. A gazdas6.-{i t6rsas6gban viselt tisztsige:

%

o//o

2. Sz6khelye:

3. Gazdasitgi tarsas6g forrnaja: ....

4. Azdrdekelts6g form6ja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. esetdn beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni drdekeltseg keletkezdsekori ardnya: .... %

6. A tulajdoni drdekeltseg jelenlegi arinya: %

%
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v

I . Gazdasdgi tdrsasag neve: ....

2. Szekhelye:

3. Gazdasttgi tarsasdg fonnaj a:....... ..... .....

4. Az 6rdekelts6g formrija (tulajdonos, rdszv6nyes. bt. eset6n beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni drdekeltseg keletkezdsekori aritnya: .... ....... %

6. A tulajdoni irdekeltsig jelenlegi aranya:

7. Nyeresegb6l val6 rdszesed6se

8. A gazdas6gi t6.rsas6gban viselt tisztsdge: ...

vr.

l. Gazdas6gi t6rsas6g neve:

2. Szekhelye:

3. Gazdas6gi tirsas6g formaj a:..

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

5. A tulajdoni erdekeltseg keletkezesekori ar6nya: ..

6. A tulaidoni irdekeltseg jelenlegi arimya

7. Nyeresegbol val6 rdszeseddse:

%

o/

%

%

8. A gazdas6gi t6rsasagban viselt tisztsdge:

l
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D) resz*

KIMI-]TATAS

az orszrigg-vtiklsi k6pviscl6neli az Orszf.gg.viil6st6l, saj{t prirtj:it6l vagy

k6pvisel6csoportj ritrll, illetv e a ttirv6nyhoz6i nr unli{t t{m o gat6 alapitvdnyt6l
kapott, a k6pvisel6 munkfjinak ellitaisihoz sztil<s6ges vag1y azzal szoros

tisszefiigg6sben l6v6 juttatisokr6l 6s ing"encs hasznflatba adott dolgokr6l
(a tovibbiakban: juttatis)

A juttatds ideie A iuttatds megneYezese A juttatirs drtdke

' Csark az. orszaggytilesi kepvisel6 tolti ki!
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E) r6sz*

KIMI-]TATAS

az orszirggyfil6si k6pviscliinek k6pvisel6i megbizat{s{val iisszeftigg6sben kapott

ai{nd6kair6l 6s az e n-vilatkozat D) pontja ald nem tartoz6 ingyenes juttat{sair6l
(a tovrlbbiakban: ajrind6k)

Az ajand ekozits ideje Az ai6nddk megnevezise Az ai6ndek erteke

. 
Csak az. orsz.aggy(ilesi kepviselo tctlti ki!

a



F) r6sz
KIMT]TATAS

birnrilyen tev6l<enys6ge, ingri va5y ingatlan tulajdona, illetve ezelihcz ftiz6tl(i eg-v6b

jogosultsriga alapjfn, tov:ibbri e nyilatliozat C) pontjiban megieliilt gazdas:igi

trirsasrig(ok)nal< juttatott dllami, illetve eur6pai uni6s timogatrisokr6l (a

tov6bbiakban : t{mogat6s)

l8

:lc:F t

Kelt: ... . .:h*s.+f. g.tL!-... dv \**l!,Y*,f ho lS.'. nap

Jel en ny i I a tkozathoz c satol tam a vel em kozri s hdzta rtri s ban elo hlzas - 16 I ettd rsam,

valamint a velem kozos hdztafi6sban ilo gyermeke(i)rn.
\\

. . . . .? a.Lg.Y. .r T. !* YP\.'t "'

nyi Latkozatifilnyilatk ozatait* .

\

A tarnogat6s
jogosulda

A tarnogatds
megszerzdsdnek

f ogcfme, m6dia

A t6nrogates
megsz erzeserlek

idopontia

A t6mogat6st
nyujto

A tamogatds
celj a

A tAmogatds
ertdke

Csak az orszriggl,'filc.si lidpviselo tdlti ki!

a kepviselo alAfrdsa

. Livai snird

\


