Or:z6ggy{it6s
Mentelmi bizotts6o
1055 Budspest, Kossuth-t6r 1-3.

Az Orszriseyiilisrol szril6 2 012. dvi XXXVI. t<irvdn

l. mclleklete alapidn

Vagyon-, jdvedelenr- ds gaulosdgi drdekeltsdgi nyilotkozdt
o

rsztiggt lildsi kdpvisel6 szdnfi ra

A nyilatkozatot ad6 szemdlye

*: k5Gre taSzfJ

l

A nyilatkozatot ad6

a)

orszdspviil6si kdovisclo

b)

az orszriggyiit6si k6pviselovel kdz6s hdztartdsban 616 hdzas-:*a€yele+trirs

(a tovribbiakban: hazas-/6lettdrs)
c)

az orszriggyiil6si kdpvisel6vel kciztis h6ztart6sban 616 gyermek
(a tov6bbiakban: gyermek)

2.

Azorszdggyiildsikdpvisel<ineve:

3.

A hdzas-l6lettars neve:

4.

A gyermek

........k**...#S',i

neve:

*Csak a sajdt szemdlydre vonatkoz6 adatokat tdltse ki!

k&.<- ..*A**...

)
A) r6sz

VACYONI NYILATKOZAT
I

Ingrllanok-

1.

a)

A telepiilds neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keriilet is):
.......................S.g€,tr$;^'lrE1tl,ct5(

C5t..*!....

b)

Az ingatlan teriiletnagysdga:

c)

Miivel6si

d)

Az 6piilet fd rendeltetds szerinti jellege 0ak6h{iz. iidiil6, gazdas{gi 6ptilet stb'),
az dpiilet alapteriilete:

Aga

(vagy a miivelds al6l kivett teriilet elnevez6se): ...!*E+.=.VP.!.1+^..........'

lt+\ *

e)

Az ingatlan jogi jellege I osakidi hiz , tiirsashdz, szcjvetkezeti h6z, miieml6k, mrihely,
iizlet, mfiterem, rendel6, ganizs, brlnyatelek stb.):

l) A nyilatkoz6

jo96lkisa (tulajdonos. rilland6, illetve tart6s haszn6[6, haszondlvez6,

bdrlo stb.)

g)
h)

'

K<izds tulajdon eset6n a tulajdoni hanyad m6rtdke, .....!./.*....................

A

szerzes jogcime, ideje (a jogviszony

kezdete): ...t#*"1.t+...t...4.?.llt.

Az ingatlan-nyilviintarliisi l(lillokkitl n)cgcgycziicrr kcll kititltcni!

)

a)

A

b)

Az ingatlan terii

c)

Miivel6si iga (vagy

d)

Az dpiilet fd rendeltet6s
az 6ptilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di

ia, szlvelkezeti

iizlet, mriterem, rendel6, gartus, bdnya

stb.):

tcle

pii

s

ncvc, alxrl az ingatlan l'ckszik (Budapcsten kcrtilet is)

agysriga

rivclds al6l kivett tertilet elnevezdse):

ti jellege (lak6h6z, iidtil6, gazdas6gi 6ptilet stb.),

f1 A nyilatkoz6 jogrilkisa (tulajdonos, 6lland6,

hri,z mteml6k, miihely,

lletve ta(6s hasmdl6,

haszon6lvez6,

bdrlo stb.):

g)

K6zcis tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad m6rtdke

h)

A

szerz6s jogcime, ideje

(ajogviszony kezdete)

3

a)

A telepti

b)

Az ingatlan teriil

c)

Miiveldsi 5ga (vagy a mii

d)

Az 6ptilet f6 rendeltetds szerinti .l
az 6piilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hiiz, trirs

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

saga
l6s al6l kivett tertilet elnevezdse):

ege (lak6h6z, tidtilo, gazdasiigi 6piilet stb.),

tizlet, miiterem, rendel<i, gar6zs, biinyatelek

f) A nyilatkoz6

, sz<jvetkezeli hriz, miieml6k, mtihely,
s

jogdll6sa (tulajdonos, rilland6, itle

b6rl6 stb.):

g)

Kdzcis tulajdon esetdn a lulajdoni hinyad m6rtdke:

h)

A szerzds jogcinrc, idejc (ajogviszony kezdete)

tart6s hasznal6, haszondlveztl,

.1

I
a)

A lele

b)

Az ingatlan

c)

Miiveldsi riga (v

d)

Az dpiilet f<i rendeltetds
az 6piilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di

ds neve, ahol az ingatlan

fekszik (Budapesten keriilet is):

lelnagysriga
a miivelds al6l kivett tertilet elnevezdse):

nti jellege (lakohdz, tidiil6, gazdasigi 6ptilet stb.),

t6rsash6z, szcivetkezeti h6z, miiemldk, mrihely,

ek stb.):

iizlet, miiterem, rende16, garilzs,

i) A nyilatkoz6 jogrilkisa (tulajdonos, 6l

6, illetve ta(6s

haszn6l6, haszondlvez6,

b6rki stb.):

g)

K6zcis tulajdon esetdn a tulajdoni hrinyad

h)

A szerzds jogcime, ideje (ajogviszony kezdete):

5.

a)

A teleptil

b)

Az ingatlan tertile

c)

Mtiveldsi 6ga (vagy a m

d)

Az dptilct

e)

Az ingatlanjogi jellege (csal6di hriz, tiirsa

, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):

s:iga
l6s al6l kivett teriilet elnevezise)

rendeltetds szerinti
az 6ptilet alaptcriilete:
f<i

j

ege (lak6h5z,

tizlet, nliterem, rendel6, gariizs, brinyatelek

tidilki, gazdasrigi 6ptilct stb.),

sz<ivctkezeti hdz, mtieml6k, miihely,
s

f) A nyilatkoz6 jog6ll6sa (ulajdonos, 6ltand6, ill
b6rl6 stb.): ........

g)

K<izds lulajdon eset6n a tulajdoni hrinyad m6rt6ke

h)

A szerzdsjogcime, ideje

(a

jogviszony kezdete):

tarros hasz.nal6, haszon6lvezo,

)
6

a)

A teleptilds

b)

Az ingatlan teriil

c)

Miiveldsi iiga (vagy a mii VC

d)

Az dptilet fo rendeltetds szerinti jelle
az dpiilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csat6di h6z, tiirsashiz,

. ahol az ingatlan f-ckszik (Budapcsten kertilet is)

ga

al6l kivett teriilet elnevezdse):

(tak6hriz, lidtil6, gazdas69i dptilet stb.),

vetkezeti hdz, mtiemldk, miihely,

iizlet, mliterem, rendel6, gar:izs, bdnyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jogrill6sa (tulajdonos, 5lland6, illetve t

s lrasznril6,

haszonflv ezi|,

b6rl6 stb.):

g)

Kdzds tulajdon esetdn a tulajdoni hrinyad m6rtdke

h)

A

szerzds jogcime, ideje

(ajogviszony kezdete):

7

a)

A tel

b)

Az ingatlan terti

c)

Miiveldsi riga (vagy

d)

Az dpiilet Io rendeltetds
az dpiilct alaptcriilete:

e)

Az ingatlanjogi jellege (csal6di hdz, t

itz, szdvelkezeli h6z, mtieml6k, miihely,

tizlet, rniitcrem. rendelS, gar6zs, b6nyatel

stb.):

s neve, ahol az ingatlan

fekszik (Budapesten kertilet is)

agysiiga:

iivel6s al6l kivett tertilet elnevezdsc)

SZCII

jellege (lak6hriz, tidiil<i, gazdasigi 6piilet stb.),

I A nyilatkoz6 jogdlldsa (tulajdonos, rilland6 ,l
birlo stb.)

g)

K6z6s tulajdon eset6n a tulajdoni hiinyad mdrt6ke

h)

A

szcrzds

jogcime, ideje (ajogviszony kezdete):

ve tart6s hasznril6,

haszondlvezti,

6
I

I.

Nagy 6rt6kii ing6srigok

l. G6pj{rmiivek:

a)

szemdlygdpkocsi: ............S..Kp

a

szerz€s ideje,

5

jogcime:......2e.1.k,.1......*d*l#t.L.......................

tipus
..

.

.. tipus

a szerzls ideje, jogcime

..... tipus
a szerz6s ideje, jogcime:...

ri, aut6busz:

b)
a

eJe,

tipus

Jogclme

.......... tipus
a szerzds ideie,

iogcime
. tipus

a szerz6s ideje,

c)

jogcime:

tipus

motork
al

eje, jogcime:........

tipus
a szerzds ideje,

jogcim c:
.......... tipus

a szerz1s ideje,

jogcime

l
2.

Y

a)

jellege:

izi

l6gi

j:irmii:

.....

tfpusa
a szerzds ideje, jogcime:

b)

jellege:

.......

tipusa:
a szerzds ideje, jogcime

3.V
a)

miialkotds, v6dett gyiijtem6ny:

egyedi

otiisok:

a szerz|s ideje,

megnevez6s

db

megnevezds

db

megnevezes

db

megnevezes

db

.. megnevezes

db

megnevez6s

.db

jogcime:

a szerz6s ideje, j ogcime:

a szerz6s ideje, jogcime:

b)

gyiij

6ny

a szerzds ideje,

a szerzds ideje,

jogc

jogcime:

a szerzds ideje, jogcime:

-8-

4.

Egy6b, darabonkdnt vagy kdszletenkint (gyiijtemdnyenkdnt) az Orsz6ggyril6srSl sz6l6
2012.6v XXVI. tdrvdny 104. $ (1) bekezd6sc szerinti kipviseloi tisztcletdij halhavi
I ad6 irtc'k[i ingrisrig:
osszeg6t ntc

a)

megnevez6s: .....

a szerzds ideje, jogcime

b)

megnevez6s:

a szerzis ideje, jogcime:

c)

megnevezds

a szerz€s ideje, jogcime

d)

megnevez6s: ........

a szerzls ideje, jogcime:

e)

megnevez6s: ........

a szerz€s ideje, jogcime:

5.

Ert6kpapirban elhelyezett megtakarit6s vagy egy6b befektetds (r6szv6ny, kdtv6ny,
r6szjegy, kincst6rjegy, vagyonjegy, nagy 6rt6kii biztosit6s stb.):

megnevez6s:

ndv6rtdk, biztositiisi 6sszeg

megnevez6s

ndvdrt6k, biztositdsi 6sszeg

me[nevezes
n6v6rt6k, biaositrisi rlsszeg:

megnevezes: ..........
ndv6rt6k, biztositrisi 6sszeg:

megnevezes:

ndvdrt6k, biaosit6si 6sszeg:

9

(r.'l

akardkhclc(bcn clhclyczctt n)cgtilkaritiis: ......

Iit
F1

7,

Az OrszAggyril6sr6l sz6l6 2012. {vi XXXVI. tdrv6ny 104. $ (l) bekezddse szerinti

k6pvisel6i tiszteletdij hathavi 6sszegdt meghalad6 k6szp6nz:
FI

8.

az Orszirggyiil6sr6l sz6l6 2012. €vi XXXVI. tcirv6ny 104. $ (l
bekezd6se szerinti k6pvisel6i tiszteletdij hathavi <isszeg6t meghalad6

Az

<isszessdgdben

)

hitelintezeti szamlak<jvetel6s vagy m6s, szerz6d6s alapjan fenn6ll6 p6nzkdvetelds:

a)

hitelintdzetiszrimlakdvetelds:
.

lbrintban
devizaban (forint6rtdken):

b)

J.).) , Osc

.

mris szerz<id6s alapjdn fenn6ll6 pdnzkdvetel6s 6sszege:
F-t

9.

M6s, ielent6
b drtrikii v agyontdrgyak, ha azok egytittes |rtdke az Orsz6ggyiil6srdl
XVI. t6rv6ny 104. $ (l) bekezddse szerinti k6pvisel6i tiszteletdij
sz6l6 2012. €vi
adja:
hathavi 6sszegdt I',ltC

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

- l0 ilt.
Tartozisok
f4bbcn a rovatban

k6rjiik fcltiintetni a ktiztartozzis

cimt6n,

vnlamint a hitelint6zcttcl vagy mag{nszem6lyekkel szemben
esetlcgescn fcnnrilLi tartoz6sait

l.

Kdzta(ozas (ad6, vrim, illet6k, tb-jdruldk stb.)
......Ft.

2.

Flitelintdzettel szembeni tartozis (hitel, kcilcsdn stb.)

lo..ro.o.C3o (r................./
{t.*^(qj

3.

)

I:t

Magdnszemdlyekkelszembenitartoz6s
I;t

IV.
Egy6b kiizlend6k

-llB)

r6sz.

JOVEDELEMNYILATKOZAT
(az orszriggyiil6si k6pvisel6 javadalmaziisdn

kiviili

ad6k<rteles j6vedelmek)

oglalkozisa

I

ly
teti-e foglalkozis6t:

lger.r

NC I']1

Fogl

2.

szArmazo havi ad6kdteles (brutt6) j6vedelme

pontban irt fo
ad6k6teles jdvedelme

Az I .

ozasrin
azlk'.

kiviili, valamennyi olyan tev6kenysdge,

FT

amelyb6l

a) A tevekenysdg m

b) A kif izeto szemdlye
(kivdve a jogszabrilyon alapul6 titoktartds

lezetts6g alii es6 tev6kenysdgek):

c) A j6vedelem rendszeress6ge (havi, egydb rendszeres

d) A j<ivedelem (brutt6) cisszege:

'

Csak az orsziiggyiilcsi kdpvisc16

tijlti kil

[i, eseti vagy id6szakos):

l:t

-12r)

tevckcnysig mcgnevczisc: ........

b) A kill
szemdlye
jo
(kivdve a
bdlyon alapul6 titokta(Asi kdtelezeltsdg aki eso tev6kenysigek):

c) A jdvedelem

ressdge (havi, egydb rendszeressdgii, eseti vagy id6szakos):

d) A j6vedelem (brutt6) 6 sszege

Fr

a) A tevdkenys6g megnevezdse

b) A kifizet6 szemdlye
(kivdve a jogszabdlyon alapu16 titoktartdsi kdtelezetts

al6 es6 tev6kenys6gek)

c) A j<ivedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rendszeressdgii, e

d) A jdvedelem (brutt6) 6sszege

FI

agy id6szakos):

13 C) r6sz

GAZDASAGI fRNOXBI-TSTGI NYILATKOZAT
Gazdasrigi tirsasdgban fcnn{lki tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:

I.
l.

tiirsasdg neve:

Gazdas

2. Sz6khelye: .......
3. Gazdasiigi tdrsasiig form

4. Az 6rdekeltsdg form6j

a

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

(tulajdo

5. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkezisekori ar
6. A tulajdoni

a

6rdekeltsdg jelenlegi ar6nya

7. Nyeres6gb6t val6

8. A gazdas6gi

%

/o

........,..%

rdszeseddse: ....

t6rsasiigban viselt tiszts6ge

II.
1.G

6gi trirsasig neve:

.

2. Sz6khelye
form6ja:

3. Gazdas69i

4. Az 6rdekelts6g lormdj a ulajdonos,

5. A tulajdoni 6rdekeltsdg kele
6. A tulajdoni

rdszvrSnyes, bt. eset6n beltagikiiltag stb.):

ekori ar6nya:

6rdekeltsdg jelenlegi ariiny

7. Nyeresdgb6l val6

rdszeseddse:......................

8. A gazdasigi t6rsasrigban viselt tisztsdge: .....

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

-14III.
l. (i
2.

Sze

gi ti'lrsashg nevc: ...

khcll'c:

3. Gazdasiigi tiirsas6g

rmdja:

4. Az drdekeltsig formrija (tu

donos, r6szv6nyes, bt. eset6n beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni drdekeltsdg keletkez6sek o
6. A tulajdoni

aran ya: ......

....,..%

6rdekelts6g jelenlegi arrinya

7. Nyeresdgb6l

%

val<i 16szesed6se

8. A gazdasrigi tdrsas6gban viselt tisztsdge:

IV.
l.G

i trl'rsasiig neve: .........

2. Sz6khely

3. Gazdasrigi tdrsas

Ib rmaJa

4. Az 6rdekelts6g formrija

donos, r6szvdnyes, bt. eset6n beltag/kiiltag stb.):

5. A tulajdoni irdckeltsdg keletkez6
6. A tula.jdoni 6rdekclts6g jelenlegi
7. Nyercsigbol val6

ri ar6nya:

arrinya:

r6szesed6se:.........

8. A gazdasdgi tdrsas6gban viselt tisas6ge

...

-

15 -

V
| . ( iazcla

arsasag neve

2. Szikhelyc
3. Gazdas6gi trirsas6g form

4. Az drdekeltsdg form6ja (ulaj

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

5. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkezdsekori
6. A tulajdoni

6rdekeltsdg jelenlegi ariinya:

7. Nyeres6gb6l val6 r6szesed6se
8.

A gazdasdgi

triLrsas6gban

%

%

%

viselt tiszts6ge

vI.
l.

Gazda

tiirsas ag neve

2. Szdkhelye

3. Gazdas6gi trirsasrig fo

il

4. Az drdekeltsdg formdja (tulaj

os, rdszv6nyes. bt. esetdn bettag,/kiiltag stb.):

5. A tulajdoni drdekelts6g keletkez6sek on

%

6. A tulajdoni 6rdekelts6g jelenlegi

%

7. Nyeres6gb6l val6
8.

ard,nya: .........

rdszesed6se

A gazdasiigi tiirsasdgban viselt tisztsdge

%

-

16 D) r6sz.

KIMUTATAS
az orsz:iggyiil6si k6pvisclSnek az Orszitggytil,|stiil,

sajit p:irtjrit6l vary

k6pviscliicsoportj:itril, illetve a ttirv6nyhoz6i munk:it tirmogat6 alapitv:inytril
knpott, a k6pviscl6 munkijrinak ell:ltisrihoz sziiks6gcs v:rgy azzal szoros
iisszeftgg6sben l6vii juttat:isokr6l 6s ingrencs hasznflatba adott dolgokr6l
(a tovibbiakban: juttatis)

A juttatis megnevezdse

A juttat6s ideje

N :xr.r

69

#J*'IL'LP

{

t stn talt *

(tz"a-- s.f *1.

"trL.

U"t.L,-|, + t-'t""Je-9.
4^1Le

' Csak

az orsziggyrilcsi kdpviscl6

a,&\.r
lJJ

titlti ki!

c'!.>-

A juthtes drtdke

O*
4r'l n'*'&

2\e *.- ll
o- .ls *fu* *gr^rF ]rtl.t"6*

t7li)

rrlsz.

KIMUTATAS
az orsz:iggyiil6si k6pviscl(inck kdpvise16i mcgbizat:isrval iisszefiigg6sben kapott
aj:indrlkair6l 6s az e nyilatkozat D) pontja al:i nem tartozri ingyenes juttatrisair6l

(a tov:ibbiakban: ajind6k)

Az ajind6k megnevezdse

Az ajrind6kozas ideje

- &f (, -Jci a.l
e'f {-.f"-td,6 -.- /rL5F4,>
-

K; "? .<-L rA

.itu: a-:.o.tb;a.*

' Csak

az orszdggyiilisi kcpvisclii

tdlti ki!

Az aj:inddk 6rt6ke

- l8 F) r6sz

KIMUTATAS
b::rrmilyen tev6kcnysrlgc, ingri vagy ingatlan tulajdona, illctvc czckhez fiiziid6 cgyi'b
jogosults:iga alapjrin, tov:ibbri c nyilatkozat C) pontjiban mcgicliilt gazdasrigi
tfrsas:ig(ok)nak juttatott 6llami, illetvc eurripai uni6s trinrogat{sokrtil (a
tovrlbbiakban: t{mogat:is)
A tdrnogat iq

jogosulda

-

A tdmogatds
egszerzdsdnek
e, m6d ja

A tdmogatAs
megszerzds6nek

A temogatAs
cdlja

A dmogatrst
nytjt6

id6pontja

Kelt: Sg*s,**.*.t4.L............, ....k.U.'......

h6

...-1.-.1r..... nup

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem kciz6s hriztartiisban 616 hdzas/d'lett6rsam,

.tI&*..
valamint a velem k<izcis haztart6sban

616

gyermeke(i)m,

nyi latkozatht/nyilatkozatait..

-9
a k6pviselo

'

Csak az orsz.iiggyiilesi kdpvisel6 tttlti ki!

aldirisa

A tdmogatris
drt6ke

