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Az Orszd

. ton,iny 1. sz. m

srol szol6 2012. evi

ete alaui6n

Vagyon-, jtivedelem- ds gazdasttgi drdekeltsdgi nyilatkozttt
ors zd ggl {il ds i kdpvis el6 s zdm

dra

A nyilatkozatot ado szemdlye

1

.

@

A nyilatkozatot ad6 *:

orsz6ggyrilesi kdpviselo

b)

az orszitggyrlldsi kdpvisel6vel kdzos hintarlilsban el6 hiizas- vagy elettdrs
(a tovdbbiakban : hazas- I elett6rs)

c)

az orszdggytildsi kepviselovel kozos h6ztartiisban dl6 gyennek
(a tov6bbiakban: gyermek)

z.

Az

3

A hAzas-/elett6rs

4

A gyermek neve:

orszitggyilesi k6pvisel6
neve

neve: ...p..g.,..g*.nX'gS.. . .f-d SCf.C
(e yen/d

:

(;

\-4

V

*Csak a saj6t szemil-r-ere votratkoz6 adatokat tdltsc ki!
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A) r6sz

VAGYONI NYII,ATKOZAT

I
Ingatlanok*

I

a)

A teleptiles neve, ahol azingatlan fbkszik (Budapesten kertilet is):

H

. Vp.

b)

Az

c)

Mtiveldsi 6ga (vagy a rntivel6s alol kivett tertilet elnevezdse)

d)

Az dptilet fri rendeltetes szerinti jellege (lak6hiz, iidti[6, gazdasilgi 6ptilet stb.),

ingatlan teriiletnagys6ga: ....6.9..

az dptilet alaptertilete:

RVo
e)

L-

..e

.:

Az ingatlan jogi jellege (csatddi hhz, tarsash6z, szavetkezeti hbz, mriemldk, mtihely,
[izlet, mtiterem, rendel6 , gardzs, b6nyatelek stb.):

rder.*s trd*.
I

0 A nyilatko z6 jogdll6sa

(tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s hasznril6, haszon€lvezo,

bdrl6 stb.):
.

g)

:!. .r.\= I. .*.*P." .\l 9.S

.

Kozos tulajdon eseten a tulajdoni hdnyad mdrtdke

h) A szerzds jogcime, icleje (a jogvis zonykezdete): ..,A.D-dS..Vg18.1...t...1.p.9.6..,

*

Ar,

ilrgatlan-ny,ilvdlrtartasi adatol<kal lnegegy"ez-oen kelI kittilteni!

a
_)

2

a)

A teleptilds neve, ahol az in-{artlan fekszik (Budapesten kenilet is):

b)

Az ngatlan teriiletnagys6ga:

c)

Muvelesi

d)

Az dptilet fo rendeltetds szerir-rti jellege (lakohdz. tidtilo, gazdasiigi 6ptilet stb.),

6ga (vagy a mrivelds alol

az dptilet alapteriilete

e)

kivett tertilet elnevezese):

:

Az ingatlan jogi jellege (csalidi hdz, tdrsashdz, szovetkezeti hin^ rntiemldk, ntrihely,
tizlet, rntlterem, rendel6,, gatdzs, brlnyatelek stb.):

0 A nyilatko z6 jogtrll6sa (tulajdonos, 6llando, illetve tart6s haszn616, haszondlvezo,
b6rlo stb.):

g)

Kcizds tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad mdrtdke

h) A szerz€s jogcime, ideje (a jogviszony kezdete):
3

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagysiiga:

c)

Muvelesi

d)

Az dptilet fo rendeltetes szerinti jellege (lakohdz, tidlilo, gazdasdgi dptilet stb.),

6ga

(vagy a mtivelds a16l kivett tertilet elnevezdse):

az €ptilet alaptertilete :

e)

Az

ingatlan j ogi j ellege (csal6di hAz, tdrsashdz, szdvetke zeti htn. rntiemldk. mt'thely,

rizlet. mtiterem, rendelo, garizs. b6nyatelek stb.):

0 A nyilatkoz:6 jogallasa (tulajdonos.6llando.

illewe tartos haszndlo. haszottelvezo,

bdrl6 stb.):

g)

Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni hanyad mefieke

lr) A szerzes jogcfnre, ideje (a jogviszonv

kezdete):

4

4

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

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

d)

Az dpillet fo rendeltetds szerinti jellege (lakoh6z, Udtil6, gazdasdgi 6piilet stb.),
az dptilet alaptertilete

e)

:

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hdz,tdrsashlz, szovetkezetthin. mriemldk, mrihely,
tizlet, muterem. rendel6 , gardzs, banyatelek stb.):

0 A nyilatko zo jogitlldsa (tulajdonos, 6lland6,

illewe tart6s haszn6l6, haszon€lvezo,

bdrlo stb.)

g)

K6zos tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad m6rt6ke

h) A szerzds jogcime,

ideje (a jogviszony kezdete):

5

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga:

c)

IVltiveldsi 6ga (vagy a mtivel6s alol kivett tenilet elnevezdse):

d)

Az dpillet fci rendeltetds szerinti jellege (lakohdz, lidiilo. gazdasiigi dptilet stb.).
az eptilet alaptertilete:

e)

Azingatlan jogi jellege (csaladi hhz,tirsasl'tiz, szovetkezelihdz, mtiemlek. miihely,
tizlet. miiterem, rendel6, gu'62s, banyatelek stb.):

0 A

nyilatko
berlo stb.)

zo jogirlldsa (tulajdonos, dllando, illerue tartos

g)

Kdzds tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad mirteke

h)

A

sz.erzes

jogcirne. ideje (a jogviszony kezdetc)

haszn6l6- haszonllvezo,

5

6

a)

A teleptilds neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kert-ilet is):

b)

Az ingatlan tertiletnagysirga:

c)

Mtivelesi 6ga (vagy a mtivelds alol kivett tertilet elnevez6se):

d)

Az dptilet fd rendeltetds szerinti jellege (lakohaz, Udtil6, gazdasigi 6ptilet stb.),
az 6ptlet alapteriilete :

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hdz, tirsashaz, szovetkezeti haz, mriemlek, mrihely.
izlet, mriterem,

f) A nyilatkozo

rendel6

. garizs. b6nyatelek stb.):

jogitllSsa (tulajdonos. 6llando, illetv'e tart6s haszn6l6, haszouelvezo,,

bdrlo stb.):

g)

Kcizds tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad mdrtdke

h) A szerzd,s jogcime,

ideje (a jogviszony kezdete):

7.

a)

A teleptilds neve, ahol az rngatlan fekszik (Budapesten kenilet is):

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga:

c)

Ir{uvelesi 6ga (vagy a mtivel6s

d)

Az dprilet fo rendeltetds szerinti jellege (lakoh6z, tidtilo, gazdasiryi dptilet stb.),

a161

kivett tertilet elnevezise):

az dptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hiz, t6rsash6z, szovetkezeti hiz, rnueml6k. mithely,
tizlet. mtiterem, rendel6, g&razs, bdnyatelek stb.):

D A nyilatko zo iogirll6sa

(tulajdonos, 6lland6. illetve tart6s haszn6lo, haszott€lvezo,

bdrlo stb.)

g)
h

Kozos tulaidon eseten a tulajdoni hdnyad rndrteke

) A szerzes j ogcirne, idej e (a j ogvis zony kezdete):

6

IT.

Nagy 6rt6kii in g6s6gol<
1.

G6pj{rmiivek:

a)

S

l-

V

szemdlygepkocsi

tipus

Ioo

a szerzd,s ideje, j ogcf me

t ...*D.n:s.v.e

cX

....H.

tq

a szerzds idej e. j ogcime

tfpus
L

tfpus

a szerz€,s ideje, jogcfme

b)

tfpus

tehergdpj6nnu, aut6busz:

a szerz,i,s idej

e, j

ogcime:

...

..

.

tipus

a szerzds idej

e, j

ogcime

tipus

a szerzds idej

c)

e, j

ogcime

motorkerekpdr:

tipus

a szerzd,s ideje, jogcfme:......

tfpus
a szerz€,s ideje, jogcirne:

tfpus

a szerzts ideje, jogcirne

1

2.

Yiz.i v:rg)' I6gi

a)

jcllege:

jrinnti:

tipusa:
a szerzis iclcje , -iogcirne

b)

jellege:
tipusa:

a szerz'is ideje, jogcime: ....

3.
a)

V6dett mtialkotds, v6dett gyiijtem6ny:
egyedi alkot6sok:
megnevezds

db

rnegnevezes

db

megnerrezds

db

nte-enevezis

db

megnevezes

db

megnevezds

db

a szerzd,s ideje, jogcfme:

a szerzds idej

e, j

ogcime:

a szerzds ideje, jogcfrne:

b)

eyrijtemeny:

a szerz€s ideje, jogcfme:

a szerzls ideje, jogcime:

a szerz6,s ideje, jogcfrne:

8

4.

Eg1,db. darabonkdnt vagy kdszletenkent (gytijtenr6nyenkdnt) a nrindenkori kipviseloi
alapdii hathavi osszegdt meghalad6 drtdkti ing6sdg:

a)

nlegncvczds

a szeru.d,s idei e, jogcime:

b)

megnevezds:

a szeruds ideje, jogcime:

c)

megnevezds:

a szerz€,s ideje. jogcfrne

d)

megnevezds:

a szerz|s ideie, jogcime:

e)

megnevezes:

a szerzds idej e, j ogcime:

5.

F.rtikpapirban elhelyezett megtakarit6s vagy egydb befektetds (reszvdny, k6wdny,
rdszj ery, kincstarj e gy, \,agyonj e gy, llagy drtdkti bizto sit6s stb. ) :
I

megnevezds:

€u-

ndr,6rtdk, biztosftisi

megnevezds:

Brz

6sszeg:

dv

Bi

rlril.s
.....6.1...6 +
*

lr*\s

nevdrtdk. biztosit6si osszeg: ....*.9.,..4.9.L.,..:.

megnevezds

nevertek, biztositSsi osszeg:

megnevezds:

ndvertdk, biztositdsi osszeg:

megnevez6s:

nevdrtek, biztosft6si osszeg:

/ srvs:Esdv

rf I

A.l

v

V

:E

9

6.

Ft

Takar€kbetdtben elhell''ezett rnegtakarftds

Ft

7.

A rnindenkori kdpviseloi alapdij hathavi osszeget megltalad6
A

8.
a)

keszp€,nz:

,6"". ooo. -

Ft

Az osszessegeben a mindenkori kepviseloi alapdii hathavi dsszegdt meghalado
pdnzintd zeti szdm l akovetel6s vagy m 6s, szerzodls al apj dn fenn6l lo pdnzkrivetel6s

:

pdnzintdzeti szitmlakdvetelds:

forintban
deviz6ban (fori ntdrtdken)

b)

nr6s szerzodes alapjan fenn6llo pinzkovetelis osszege:
Ft

9.

M6s, jelentosebb drtekti vagyontdrgyak, ha az.ok egytittes drtike
k6pviseloi alapdij hathavi osszegdt meghaladja:

megnevezds:
megnevez6s:
megnevezds:
megnevezds:
megnevez6s:
megtrerrezds:

megnevezis:
megnevezds:

a mindenkori

-

l0

III.
Tartoz{sok
Ebtren a rovirtban k6rjiik feltiintctni a kiiztal'tozis cimtin,
valamint a p6nzint6zettel vagy maginszenrdl,vekkel szenrben
esetlegesen

1.

f'ennill6 tartoz{sait

Koztartoz6s (ado, vim, illetdk. tb-jiruldk stb.)
Ft.

2.

Pdnzintdzettel szembeni tartozirs (hitel, kolcson stb.):
Ft

3.

Magdnszemdlyekkel szemtreni tartoz6s
Ft

IV
Egy6b ktizlend6k

-il
B)
ToVEOELENI

r6sz*
NY

ILATK OZAT

(az orszaggytildsi kepviselo javadalmazisdn kivtili adokoteles jdvedehnek)

1

.

Foglalko zisa:
Munkahelve:
S

zti netel

teti-e fo glalko zisht,,

rgen

nefft
Fo gl al ko

zitsihol szannaz6

h av

i adokdte les ( brutto) j dvedel

2. Az . pontban frt foglalko zisan kir,tili, valamennyi olyan tevdkenysdge,
1

ad6kdtel

es j ovedel m

Ft

me

amelybol

e szttrmazik

a) A tevikenyseg megnevezdse: .....

b) A kifizetd szerndlye
(kiv6ve a jogszab6lyon alapulo titoktartesi kotelezettsdg al6 es6 tevdkenysdgek):

c) A jovedelem rendszeressdge (havi, egyib rendszeressdgri, eseti vagy idoszakos):

d) A jovedelem (brutt6) osszege:

"

Csak az. orsz.iggyrilesi kepviseki tolti ki!

Ft
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a) A tevdkenysdg nreguevezise

b) A kifizeto szemelye
(kir,6ve

a

jogszab6lyon alapul6 titoktartdsi kcitelezettseg al6 eso tevdkenysdgek):

c) A jovedelem rendszeressdge (havi, eg-v-ib rendszeressegu, eseti vagy idoszakos):

d) A jdvedelem (brutto) osszege

Ft

a) A tevdkenys6g megn evezd

b) A kifizet6 szemdlye
(kiveve a jogszabdlyon alapul6 titoktart6si kotelezettsdg al6 eso tevekenysigek):

c) A jOvedelem rendszeressdge (havi, egyeb rendszeress6gti. eseti vagy idoszakos):

d) Aiovedelem (brutto) cisszege

Ft

r3

C) r6sz

GAZDASACI ERDEKELTSEGI NYILATKO ZAT
Gazdasigi tdrsasfgban fennill6 tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:

I.
1. Gazdasdgi tiirsas6g neve:

2. Sz6khelye

3. Gazdas6gi tiirsasdg fonn6ja

4. Az drdekeltsdg fornraja (tulajdonos,

rdszv6nyes, bt. esetdn beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni drdekeltsig keletkez6sekori

6. A tulajdoni irdekeltsig jelenlegi
7. Nyeresdgbol valo
8. A

ar6nya:

%

o/
/t)

ar6nya:

o/

rdszeseddse

/o

gazdas6gi tarsasdgban viselt tiszts6ge: ...........

rI.
l.

Gazdasdgi tirsas6-{ neve

2. Szekhelye:

3. Gazdas6gi t6rsasirg formaja

4.

Azdrdekeltseg lbrmaja (tulajdonos, rdszvdnyes, bt. eseten beltag/kriltag stb.):

5. A tulajdoni drdekeltsdg keletkezisekori
6. A tulajdoni drclckeltsdg.ielenlegi
7. Nyeresdgbol valo

8. A gaz.dasagi

ar6nya:

ardnya

riszesedese:

tdrsasagban viselt tisztsige: .....

%

%

%
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III
l. Gazdasagi tdrsas6g neve
2. Szikhelye

3. Gazdasigi tdrsasag fonndja

4.

Az.

drdekeltsig fbrmdja (tulajdonos, rdszv6nyes. bt. eseten beltag&tiltag stb.):

5. A tulajdoni

drdekeltsdg keletkezdsekori ardnva

%

6. A tulajdoni

drdekeltsdg jelenlegi ard:rya

o/
/o

7. Nyeres6gb5l val6 rdszeseddse:.

....... %

8. A gazdas6gi tarsasiigban viselt tisztsege

IV
l.

Gazdas6gi t6rsas6-[ neve

2. Szdkhelye

3. Gazdasdgi t6rsasiig fonn6ja

4. Az drdekeltseg formdja (tulajdonos,

reszvdnyes, bt. eseten beltag&tiltag stb.):

5. A tulajdoni drdekeltsig keletkezisekori artnya

o/
/o

6. A tulajdoni drdekeltsdg jelenlegi ardnya:

%

7. Nyeresdgbol val6 reszeseddse
8. A gazdas6-{i tdrsasdgban viselt tisztsige:

o/
/o

-

l5

V

l.

Gazdasigi t6rsas6g neve

2. Szikhelye

3. Gazdas6gi tiirsas6g forrn6ja:

...

4. Az drdekelts6g tbrmdja (tulajdonos,

r6szv6nyes. bt. esetdrl beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni irdekeltsdg keletkezdsekori

ardnya

6. A tulajdoni irdekeltsig jelenlegi arinya:

%

o/
/o

7. Nyeresdgbol val6 rdszeseddse
tl.

A

o/
/o

gazdasdgi t6rsas6gban viselt tisztsdge

VI
l.

Gazdasdgi tdrsas6g neve

2. Szdkhel

3. Gazdas6gi tdrsas6g fbrmdja:

4. Az drdekeltseg formaja (tulajdonos,

5. A tulajdoni drdekeltsdg

rdszvenyes, bt. esetdn beltaglktiltag stb.):

keletkezdsekori

6. A tula-idoni 6rdekeltsig jelenlegi

ar6nya

7. Nyeresegbol valo rdszesed6se:
8.

A

gazdashgi tdrsasdgban viselt tisztsege:

ardn-v-a

o/
/o

%

%

-
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D) r6sz.

KIMUTATAS
orsziggiil6si li6pvisekinek az Orszrigg-riil6st6l, saj{t pirtj{t6l vagv
k6pviseldcsoportj{t61, illetve a ttirryrinyhoz6i munliit tainrogato alapftvrlnyt6l
'az

kapott, a kdpvisel6 munl<{j6nak ell:ltris{hoz sziil<s6ges vag.v azzal szoros
tisszefiigg6sben l6vri juttat{sokrril 6s ingy-enes hasznrllatba atlott dolgolirr5l
(a tov:lbbiakban: juttat{s)

A juttatirs megnevezdse

A juttatils ideje

2 clq. 4L. lY
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' Csak
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ar. orsz.aggytilisi

A juttatds drteke

t

kipvisel6 tolti ki!
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E) r6sz.

KIN{I]TA'I'AS
az orszilggytil6si k6pviseltinek k6pviseltii megbuatfisaval tisszeltigg6sben kapott
ai{nd6kair6l 6s az e n-vilatkozat D) pontja al:i nem tartozi ingyenes juttat{sair6l
(a tovibbialiban : ajind6k)

Az ajinddkoz6s ideje

Az ajtnddk megnevez6se

' Csak az. orsz.agg.ytilisi kepviselo tolti ki!

Az ajinddk ertdke

t8

F) rrisz
KIMUTA'TAS

birmil.ven tev6kenl,sdge, ing6 vag).'ingatlan tulajdona, illefi'e ezekltez fiiziid(i egleb
jogosultsziga alapj{n, tovibb:l e nyilatliozat C) pontj{ban megieliilt gazdasigi
tirsas{g(ok)nak juttatott zillami, illetve eur6pai uni6s t{rnogatrlsokr'61 (a
tovf bbialiban : timogateis)
A t6mogatis
jogosulda

A tirnogatds
megszerzesenek

jogcfnre, modia

A tdmogatds
megszerzdsdnek
idopond a

A t6mogat6:st

A tdmogatiis

A td.mogatis

nyujto

celja

drt6ke

:F:F:f

Kelt

uouqrJ

Lo 2o

ev .....Q{..,.....

h6

&8.

nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem kozos haztartilsban elo hlzas-lelett6rsam,

valamint a velem kozds hiiztarl6sban

SZAL

CS

ilo gyermeke(i)rn.

?*TE

nyi latko zatifi/ny ilatkozatait*

a

*

Csak az<-trszagg.,vfilisi ltepvisel6 tOlti ki!

kepviselo alitirdsa

