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Az Orsziisevtlisr(ll sz6l6 2012. 6vi XXXVI. tdru6ny l. mell6klete alapi6n

Vtgyon-, j|vetlelem- ds gozdasdgi drdekeltsdgi nyilatkoztl
o

rszdgglt iildsi kdpvise I 6 szd mdra

A nyilatkozatot ad6 szemdlye

l.

A nyilalkozatot ad6 *:

a)

orszAggyrildsi kdpviselo

{l$ h6zqs- vagy €lettrirs

b)

az orsziggyiil6si k6pvisel6vel kcizds hdZartiisban
(a tovribbiakban: hiizas-16lettrirs)

c)

az orsz6ggyiil6si k6pvisel6vel k<izijs hdztartrisban 616 gyermek

(a tovibbiakban: gyermek)

2.

Az orsziiggyul6si kdpviscl6 neve:

3

A h.izas,€l€rta* neve: .

4

A gyermck neve

S, ftis',- f-{i,,r

.. -5.g..()Sf*)- ll"^c
!(rur

*Csak a sajdt szemdlydre vonatkoz6 adatokat tttltsc kil

tce-

g-sLt€r

2

A) rdsz

VAGYONI NYILATKoZA'Il

Ingatlanok.

I

a)

A tclcptilis

neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapcsten kertilet is):

B

o54

* lr(3u^l h.&'.-

'L_

b)

Az ingatlan tertiletnagy

c)

Miivel6si

d)

Az dptilet fb rendeltet6s szerinti jellege (lak6hiz, iidiil6, gazdas6gi dpiilet stb.),

6ga (vagy a

miivel6s al6l kivett teriilet elnevez6se): ......

az 6ptilet alaptertilete:

e)

(c.-t<!\n

cr-

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hriz, t6rsashriz, szcivetkezeti hriz, miieml6k, miihely,
iizlet, miiterem, rendelti, gariizs, b6nyatelek stb.):

Clct\
f) A nyilatkoz6

L

u\

jog6lkisa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s hasznril6, haszondlvezo,

birlo stb.):

L

g)

(]UY

szcrzes

J

S

L
/.q<6
jogviszony kezdete):
oPctme. ideje
- \{
6,-\(\
.,-c.1 !-\ r.:i\ \: il*.*\r,.\ r :. s.\* .,.r ht.s
''"" \""'

Kcizds tulajdon esetdn a tulajdoni hdnyad m6rtdke

h)A

'

OL

(a

Az ingat lan-nyilviintartesi adalokkal mcgcgycz6cn kcll kititltcni!

-32.

a)

A teleptilds neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is)
\{
..(1
I

\.:\.S.\)................

(.i. . ]

b)

Az ingarlan

c)

Miiveldsi 5ga (vagy a miivel6s al6l kivett tertilet elnevez6se):

d)

Az 6piilet f<i rendeltet6s szerinti jellege (lak6hdz, iidtil6, gazdasdgi dptilet stb.),
az dptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hriz, tarsashriz, szdvetkezeti h6z, miieml6k, miihely,

tcriiletnagys6ga:

....vlt]..........\.t,l\*.|f.......

iizlet, miiterem, rendel6, garius, bdnyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jogritt6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s hasznril6, haszondlvez<i,

l.I

bdrl6 stb.):

g)
h)

.\"u,p

K6zds tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad mdrt6ke:

..

A szerzdsjogcime, ideje (ajogviszony kezdete): .!.

LI\ I ( !r'r

C

Vr

\'

LO,{q
3

a)

A teteptil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budape sten kertilel is

b)

Az ingatlan teriiletnagYsdga:

c)

Miivelisi

d)

Az 6ptilet f6 rendeltete s szenn
az 6ptilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi

dga (vagy a mrivel6s al6l

tizlet, miite

r)

C

kivett

et elnevezdse)

tlege (lak6hdz, iidiil6, gazdasdgi 6ptilct stb.),

c ge (csal6di hiiz, trirsashiiz, sz<jvetkezcti hdz,

miieml6k, miihely,

, rendel6, gar6zs, b6nyatelek stb.)

ny ilatkoz6 jogrilLisa (tulajdonos, 6lland6, illelve tart6s hasznal6, haszondlvez6,
l6 stb.)

c)

Kiizds tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad mdrtike:

h)

A szerzds jogcimc, idcje (ajogviszony kezdete)

.+

4.

a)

A lcleptiltis ncvc, ahol az ingatlan fckszik (Br-rdapcsten keriilct is):

b)

Az ingallan teriilehagysdga

c)

Miivel6si riga (vagy a miivelds al6l kivett tertilet elnevezdse)

d)

Az dptilet fo rendeltetds szerintijellege (lak6h6z, tidiil6,
az dpiilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jetlege (csalddi haz,
tizlet, miiterem, rendel6, garAzs, biin

1) A nyilatkoz6 jog6ll6sa ( tu
bdrlS stb.):

szdvetkezeti hriz, mtieml6k, mflhely,
e lek

stb ):

donos, 6lland6, illetve tart6s haszndl6, haszon6lvez.o,

.

g)

Kdzcis tulajdon es

h)

A

szerzds

dpiilet stb.),

jogc

a

tulaidoni h6nyad m6rt6ke:

..

e, ideje (a jogviszony k ezdete):

5

a)

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

b)

Az ingatlan teriilelnagysiiga:

c)

Miiveldsi dga (vagy a miivel€s al6l kivett tertilet eln

d)

Az 6piilet fo rendeltetds szerintijellege
az dptilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jellegc (cs
tizlet, mtiterem, rendel<i

f) A nyilatkoz6 j

hAz, iidii16, gazdasigi 6pillet stb.),

i hriz, tarsashriz, szrivetkezeti h6z, mriemldk, miihely,
iizs, brinyatelek stb.)

kisa (tulajdonos, illand6, illetve tart6s hasznril6, haszondlvcz6.

bdrlo stb.): ..

g)

Krizds tu

h) As

s

2dse):

don esetdn a tulajdoni hrinyad m6rt6ke

jogcirne. idejc (a jogviszony kezdcle):

)
6

a)

A tclcptilds neve, ahol az ingatlan I'ekszik (Budapesten keriilet is):

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga:

c)

Miiveldsi riga (vagy a miivel6s al6l kivett tertilet elnev

d)

Az dptilet fo rendeltetes szerinti jellege (lak6
az 6piilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogijellege ( csalidi

tiirsashdz, szdvetkezeti hriz, mtieml6k, mtihely,

, banyatelek stb.):

iizlet, miiterem, rendel6,

f) A nyilatkoz6 jo

iidtito, gazdasrigi dptilet slb.),

iisa (tulajdonos, iilland6, illetve tart6s hasznril6, haszondlvez6,

bdrl6 stb.): ..

g)

don eset6n a tulajdoni hrinyad mdrt6ke: .....

Koz<is

h)A

sjogcime, ideje

(a

jogviszony kezdete): .......

7

a)

A teleptit6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga:

c)

Miivel6si dga (vagy a miivelds al6l kivett tertilet elne

d)

Az dptilet f6 rendeltetds szerinti jellege ([
az 6ptilct alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogijellege (csal

62, ijdtilS, gazdasrigi 6ptilet stb.),

hiiz, t6rsashiiz, szdvetkezeti hdz, mtieml6k, mr.ihely,
, bdnyatelek stb.)

tizlct, rnutcrem, rendel6,

t) A nyilatkoz6 jo

Lisa (tulajdonos, dlland6, illetve tart6s haszndl6, haszondlvezo,

b6rl6 stb.): .. . .

S)

K(izijs tul

h)

As

on csetin a tulajdoni hinyad m6rlike: .....

s jogcime,

)

idcjc

(a

jogviszony kezdete)

()

I

Nagy

l.

( J ('p.jri rnr

a)

I.

6rti'kii ing6srigok

iivck:
pus

szemdlyg6pkocsi
a szerzes idcje, jogcime

;;z
a szerzds ideje,

tipus

jogcime:.........

tipus
gcime

a szerzds idej

b)

pus

tehergdpjdrmii, aut6busz
a szerz€s ideje,

jog
tipus

a szerzd,s ideje,

jogcime

........... tipus
Jogc lme

a szerzes

c)

tipus

nrotorkerdkp6r:
a szerzts ideje, jogcime:

............ tipus
a szerzds ideje,

jo

C

tipus
idejc, iogcimc

7

2.

Vizi vagy l6gi jf rmii:

a)

jellege:
tipusa:
a szerz6s ideje,

b)

jellege:

jogcime:

.......

tipusa:
a szerzds idej

3. V6dett mtialkot6s, v6dett gyiijtem6ny:
a) egyedi alkot6sok:
megnevezes
a szerz6s ideje,

db

jogcime:
...................... db

a szerzds ideje, jogcime
megnevezes

db

mcgn

db

megnevez6s

db

megnevez6s

db

a szerzds ideje, jogcime:

b)

gyrijtemdny:

a szerz€s ideje, jogcime:

a szerz6s ideje, jogcime:

a szerzes I

,J ogcimc

-84.

Egydb, darabonkdnt vagy kdszletenk6nt (gyrijtcmdnycnkdnt) az orszriggy iil6srol sz6lir
2012. €vi XXXVI. tdrvdny 104. I (1) bekezddse szerinti kcpvisel6i tisztcletdij hathavi
6sszeg6t nrcghalad6 6rt6kti ing6srig:

a)

megnevez6s: ........

a szerzds ideje, jogcime:

b)

megnevezis:

a szerzds ideje, jogcime:

c)

megnevezds

a szerzts ideje, jogcime:

d)

n.regnevezds:

a szerz6s ideje,

e)
a

megneveZ6s:

"')y

5.

jogcimV

deje, jogcime:

Ertdkpapirban elhelyezett megtakaritds vagy egy6b befektet6s (rdszv6ny, kdtv6ny,
r6szjegy, kincstdrjegy, vagyonjegy, nagy drtdkii biaos(tis stb.):

megnevez6s

n6vdrtdk, biztosit6si 6sszeg:

mcgnevcztis:

ndvdrtik, biztositdsi dsszeg:

megnevezds:

..

n6v6rtdk, biztositrisi risszeg

megnevezes: ...........
ndv6rtdk. biztositrisi 6sszeg:

megnevezds:

nivdrlck. bi

asl osszeg

()

6.'l'akardkbctdtbcn elhelyezettnregtakaritls

4..

zoo.9lo6. --

[]t

.Ft

7.

Az- Orszitggyiildsrol

sz6l6 2012. dvi XXXVI. tdrvdny 104. $

(I

)

bekezddse szerinti

k6pvisel<ii tiszteletdij hathavi 6sszeg6t meghaladri kdszpdnz:
FI

8.

6sszessdg6ben az Orsz|ggyiil6sr6l sz6l6 2012. cvi XXXVI. t<irv6ny 104.
bekezd6se szerinti kdpviseloi tiszteleldij hathavi 6sszcgit nrcghalad6

Az

$ (1)

hitetint6zeti szimlakdvetel6s vagy miis, szerztidis alapjdn fonnrill6 pdnzkci

a)

hitelint6zetiszirnlak6vetel6s:

forintban:....
devizaban (forint6rtdken)

b)

m6s szerzodl.s alapjan fenn6ll6 pdnzkdvetelds ti

It

9.

ha azok egytittes erleke az Orsz6ggyi.ildsr<il
Mris, jelent6sebb 6(6kii vagyont6r
04. $ (l) bckezddse szerinti k6pvise[6i tisaeletdij
sz6l6 2012. 6vi XXXVI. tdrv en
hathavi 6sszegdt meghaladj a:

megnevezes:
megnevezds:
megnevezds:
megnevez6s:
megnevez6s:
nregn
meg

S

CZCS

grlcvczcs:

- l0 1il.
'l-a

rtoziisok

Iibhcn a rovatban k6rjiik fcltiintctni a kiiztartoz{s cim6n,
valanrint a hitelintdzcttcl vagy magitnszcnl6lyekkel szembcn
esetlegescn fcnn:lll6 tartozdsait

l.

Kdztartoziis (ad6, v6m, illetdk, tb-j

lik

stb.):

It

2.

(r..

Hitelintdzettel szembeni tartozis (hitel, kdlcsdn stb.)

q

3.

({-L . ooo.-

<l
[]t

Magdnszemdlyekkelszembenitartoz6s
Irt

IV.
Egy6b kiizlend6k

- ll
B)

-

r6sz.

.I6VEDELEMNYILATKOZAT
(az orsziggyiil6si kdpvisel6 javadalmaz6srin

t

l.

kivtili

ad6kdteles j6vedelmek)

t{t.ar

Foglalkozasa:

Fti,,."irJ*r-\\\oKS

Munkahelye

rgen

Sziinetelteti-e foglalkozis6t:

I

IC

I]1

Foglalkozisrib6l szlrmaz6 havi ad6kdteles (brutt6) jdvedelme:

2. Az l.

tu. s u-r[ ,^k

pontban irt foglalkoz6sriLn kivtili, valamennyi olyan tevdkenysdg
ad6kciteles jiivedelme szirmazik:

iullc lyb6l

a) A tev6kenys6g megnevez6se:

b) A kifizeto szemdlye
(kiv6ve a jog szabrilyon alapul6 titoktartdsi kd

c) A j 6vedelem rendszeress6

d) A j tivedc

'Csak

ttjlti ki!

ali

es6 tev6kenysdgek)

(havi, egy6b rendszeress6gii, eseti vagy id6szakos)

(brutt6) dsszege:

az orsziiggyiilcsi kapvisclii

e:Zetlsdg

..

FI

-12a) A tevikenysdg megnevez6se

b) A kifizet6 szemdlye
(kivdve a jogszab6lyon alapul6 titoktartasi kdtelezettseg

c) A jtivedelem rendszeress6ge (havi, egy dr

d) A j<ivedelem (bru

esti lev dkenysdgek):

ndsze ressdgr.i, eseti vagy id6szakos ):

lrt

sszege

a) A tevdkenysdg megnevezdse:

b) A kifizet6 szen.r6lye
(kivdve a jogszabiilyon alapul6 titoktartiisi kdtelezcttsrlg

c) A jdvedelem rendszeressdge (ha

d) A jtivedel

) 6sszege

6 tevdkenysdgek):

6b rendszeress6g[i, eseti vagy id6szakos):

Irt

l3

-

C) r6sz

GAZDASAGI ERDEKELTSEGI NYILATKOZAT
Gazdas{gi t6rsasfgban fenn{ll6 tiszts6ge vary 6rdekelts6ge:

I.
l.

Gazdas6gi t6rsasig neve:

2. Szdkhelye:

..

..

3. Gazdasiigi t6rsasdg formija: .....

4. Az 6rdekelts6g lormdja (tulajdonos, rdszv6nyes, bt.

5. A tulajdoni drdekeltsdg keletkez6sekori ar6nya: .....
6. A tulajdoni

6rdekeltsdg jelenlegi ariinya

7. Nyeres6gb6l val6 riszesed6se:

8. A gazdas6gi

eset6n

tag/ktiltag stb.):

%

%

%

.. .......

tarsasrigban viselt tis

II.
l.

Gazdasrigi tdrsasiig nevc

2. Sz6khelye: .......

3. Gazdas69i t6rsas:i
.1. Az drdekelt

ol

t'n 6ja:

.

formdj a (tulajdonos, r6szvdnyes, bt. eset6n beltag,&iittag stb.):

5. A tula oni drdekeltsdg keletkez6sekori
6.

ardnya:

utajdoni drdekcltsdg jclenlegi ar6nya:

7. Nyeresdgbol val6
8. A gazdasigi

rdszesed6se

tdrsashgban viselt tisztsige

..

/o

l.+

1il.
l.

Gazdasrlgi tArsas6g nevc

2. Szdkhelye:

.

3. Gazdasiigi tiirsasdg fornrdja:

.

es, bt. esctin bcltag/kiiltag stb.)

4. Az 6rdekelts6g fornrdja (tulajdonos,

5. A tulajdoni drdekeltsdg

etkez6sekori ariinya

Itsdg jelenlegi ardnya: ..

6. A tulajdoni

6rd

7. Nyere

I val6 rdszesed6se:..

8.A

trirsasrigban viselt tisztsdge:

%

%

%

IV.
1. Cazdas6gi tiirsasiig neve:

2. Szdkhelye
3. Gazdas:lgi t6rsas6g form6ja:

4. Az drdekelts6g

5. A tulajdoni

formrij a (tu

.

onos, r6szv6nyes, bt. esetdn beltag/ktiltag stb.)

Itsdg keletkezdsekori ar6nya: ...

%

6rdekehsdg jelenlegi arrinya

..%

7. Nyeres6gb6l val6 rdszesed6sc:................

%

6. A tutaj d

8. A gazdas6gi t6rsasiigban visclt tiszts6ge:

- t5 V

l.

Gazdas6gi tdrsasdg ncve:

2. Szdkhelye
3. Gazdasdgi tarsasdg formrija:

4. Az drdekeltsdg formdja (tulajdonos,

5. A tulaj doni 6rdekeltsdg kel
6. A tulajdoni

g

7. Nyeres

8.l\

ri

yes, bt. eset6n beltag/kiiltag stb.):

ekori ariinya

%

jelenlegi ariinya: ........

%

val6 rdszesedise:.

i trlrsas6gban viselt tisztsige

VI
l.

Gazdas6gi tiirsasdg neve

2. Sz6khelye:
3. Gazdas6gi tarsas6g formdja

4. Az 6rdekeltsdg form6ja (tulajdonos,

5. A tulajdoni 6rdekelts6g

6. A tulajdoni

6nyes, bt. eset6n beltag/ktiltag stb.):

zisekori ar6nya

ts6g jelenlegi ardnya

7. Nv crese

I val6 r6szesedise:...

8.A

t6rsasrigban visclt tisztsdge:

-

16 D) r6sz-

rruurarAs
rz orsziiggyiil6si ki'pviseliinek az Orsz:iggyii l6st6l, saj:it prlrtj:it6l vagy
k6pvisel6csoportjritril, illetvc a tiirv6nyhozrli munkit t:imogatri alapitvinytril
kapott, a k6pviselii nrunkrij/tnak cll:itits/rhoz sziiks6ges vagy azzal szoros
iisszcfiigg6sbcn l6vii juttat{sok16l 6s ingyenes haszndlatba adott dolgokrtil
(a tovirbbirkban: juttatris)

A juttatrs ideje

A juttates drtdke

A juttatds megnevez6se

10 zo.
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' Csak

az orsziiggyiilasi kcpviselii

tt;lli ki!

536-,

i4

k6g.-

17Ii) ri'sz'
KIMUTATAS
az orsziggy 16si k6pviscl6nek k6pvisel6i mcgbizatlsrival tisszcfii996sben kapott
ajrind6kair6l 6s az c nyilatkozat D) pontja alii nem tartozr5 ingycncs juttat:isair<il

(a tovibbiakban: ajzind6k)

Az ajiind6kozSs ideje

'Csak

Az

az orsziggytildsi kdpviselo

aj

iind6k megnevezdse

tdlti ki!

Az aj6nddk drtdke

- l8 F) r6sz

KIMUTATAS
b:irmilyen tev6kcnys6ge, ing6 vagr ingatlan tulajdona, illctrc ezckhez fiiz6dS cgy6b
jogosults:iga alapjrin, tov:ibbir c nyilatkozat C) pontj:iban megicliilt gazdasigi
t6rsas6g(ok)nak juttatott /rllami, illefvc eurtipai uniris t{nrogat:isokr6l (a
tovibbiakban: t:imogat:is)
A tdmogatds
jogosultja

A tiimogatrist
ny[jt6

A tiimogat6s

A dmogatds
megszerzds6nek

nregszerzdsdnek

jogcime, m6dja

id6pontja

t

LoU

Kelt:

ev

\9\1,4..,.

r,o

A tdmogat6s

A t6mogatds

c6tj a

6rtdke

26.

nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem kcizris hdztart6sban dlo hazas-,blett6rsam,

Ss

[Firs*i- fl*r*uq\ €sJzr

valamint a velem k6z6s hiiztart6sban dl<i gyermeke(i)m,
....

1(

i

uq.*x 1 .....F\*-!Nlcs-..
.

ny i latkozatdt/nyilatkozatait'.

(/,(t,
a kdpvisel<i

'

Csak az orsziiggyiildsi kdpvisc16

titlli ki!

aliliriisa

-

