Orsz6ggy0t6s
Mentetmi bizottsdg
1054 Budapest, Sz6chenvi,1..,

Az Orsz6ggytil6sr6l sz6l6 2012. 6vi XXXVI. tonriny l. sz. melldklete alapjdn
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A nyilatkozatot ado szemelye

1
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A nyilatkozatot ad6 *:

or szilggyril esi k6pvi sel 6
616 hdzas-

vagy dlettdrs

b)

az orszdggpildsi k6pvisel6vel kciztis haztart6sban
(a tov6bbiakban : hizas-l6lettars)

c)

az ors zirggplesi kdpviselovel kozos h6ztartirsban el6 gyermek
(a tov6bbiakban: gyermek)

2.

Azorszaggyuldsi kdpvisel6
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Ah6zas-/dlett6rs
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A) resz
VA GYONI NYII,A TK O7,AT

I
Ingatlanok*

1.
a)

A telepiiles neve. ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):

b)

Az ingatlan tgniletnagysaga: ................................

c)

Mtlvelesi

d)

Az 6ptilet f6 rendeltetds szerintijellege (lak6h6z, iidtil6, gazdas6gi 6ptilet stb.),

irga (vagy a

mtivelds alol kivett tertilet elnevezdse):

az dptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogijellege (csalidi hiiz, tirsashAz, szovetkezetihi.z, mtieml6k, mrihely,
iizlet, miiterem, rendel6, gardzs, b6nyatelek stb.):

0 A nyilatkozl jogirllitsa (tulajdonos, iilland6. illetve tart6s haszn6l6, haszon€lvez6,
birl6 stb.):

g)

Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni hdnyad mdrtdke:

h)

A szerzesjogcfme, ideje (a jogviszony

*

kezdete):

Ar,ingatlan-nyilvdntart6si adatokkal nregegy'ez-oen kell kittilteni!
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I

)

.a

a)

A teleptilds

b)

Az in._qatlan terUletnagysaga:

c)

Muvelesi

d)

Az dptilet fti rendeltetds szerinti jellege (lak6haz. tidtilo, gazdas6gi 6ptilet stb.),

ne'i,e, ahol az in-qatlan f'ekszik (Budapesten

irga (vagy a lnriveles al6l

keriilet is)

kivett tenilet elnevezese):

az 6ptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogijellege (csal6di hiiz, t6rsashdz, szovetkezetihi,z. miieml6k, miihely.
tizlet, mitterem, rendel6, gxitzs, banyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6 jogdlLisa

(rulajdonos, 6llando, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvez6,

b6rl<i stb.):

g)

Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad merl6ke:

h)

A szerzesjogcirile , ideje (a jogviszony

kezdete):

3.
a)

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

b)

Az ingatlan teriiletnagysdga:

c)

Mtivel6si 6ga (vagy a miivel6s al6l kivett teriilet elnevezdse):

d)

Az dptilet f6 rendeltetds szerinti jellege (lak6h6z, iidiilS, gazdas6gi dpiilet stb.),
az dpiilet alapterfilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hdz, tdrsashdz, szcivetkezetihin. rnrientl6k. rntihely,
tizlet. mitterem, rendel6. gardzs. biinyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6 jogtilitsa (tulaidonos. 6lland6. illetve tart6s haszniil6. haszon6lvez6,
bdrlS stb.):

g)

K<iztis tulajdon eset6n a tulajdoni hrinyad mdrl6ke:

h) A szerz€sjogcfril€, ideje (a jogviszony

kezdete)

4
a

4.

a)

A teleptil6s net e, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertlet is)

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Miivel6si riga (vagy a miivel6s al6l kivett tertilet elnevez6se):

d)

Az 6ptilet f6 rendeltet6s szerinti jellege (lak6h6z, tidiil6, gazdas6gi 6ptilet stb.),
az 6ptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogijellege (csal6di h6z, t6rsash6z, sztivetkezelihiz. mriemldk, miihely,
tizlet, mriterem. rendel6, garilzs, banyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6 jogellirsa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszndl6, haszon6lvez6,
bdrl6 stb.): ...

g)

Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni hanyad mdrteke:

h)

A szeru€,sjogcfme, ideje (a jogviszony

...

kezdete)
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a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagysega: ..........

c)

Mtiveldsi

d)

Az 6ptilet f6 rendeltet6s szerinti jellege (lak6h6z, tidtil6. gazdasdgi dpiilet stb.).
az 6ptilet alapter$lete:

e)

Az ingatlanjogi jellege (csal6di hiz, tdrsasltilz, szcivetkezeti h6z, miieml6k. rntihely,

irga (vagy a mrivelds

alol kivett tertilet elnevezese):

iizlet. miiterem, rendel6, garizs, b6nyatelek stb.):

0 A nyilatkozo jogiilitsa (tulajdonos, 6lland6.
bgrlo stb.):

.....,........... o...... r...

....

illewe tart6s haszn6l6.
.....,.

g)

Kcizds tulajdon esetdn a tulaidoni hanyad merteke: ...

h)

A szerzesjogcime. ideje (a jogviszony-

kez,dete):

haszondlvez6,

5

6.

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga:

c)

Miivel6si 6ga (vagy a mtivelds al6l kivett teriilet elnevezdse):

d)

Az dpiilet fti rendeltet6s szerinti jellege (lak6haz, Udtil6, gazdasilgi 6ptilet stb.),

..........

........

az dptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csaLidi h6z, t6rsashirz, szovetkezetihi,z, mrieml6k, miihely.
tizlet, mtiterem, rendelti. garins. banyatelek stb.)

t) A nyilatkozl jogillitsa (tulajdonos, dlland6,

:

illetve tart6s haszndl6, haszon6lveztl,

birl6 stb.): ...

g)

Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad

h)

A szerzesjogcfme, ideje (a jogviszany kezdete): .................
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a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Mtivel6si

d)

Az dptilet f6 rendeltet6s szerinti jellege (lakohin, iidtil6, gazdasigi dptilet stb.),

6ga (vagy a mtivelds

al5l kivett teriilet elnevez6se):

az dptilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csalidi h6z, tirsashdz, szdvetkezetihin, rntiemldk, mtihely,
iizlet. mftterem, rendel6. gar6zs, biinyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6

jogilllitsa (tulaidonos. 6lland6. illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvez6,

b6rl<1 stb.):

g)

Kozos tulaidon esetin a tulaidoni hanyad rnerteke:

h) A szerz€,sjogcfrile,

ideje (a jogviszony kezdete)

..

6

II.
Nagy 6rt6kti ing6sf gok
1. Gdpj{rmiivek:
a)

szemdlygdpkocsi: ......

fCAD

a szer zes idej e, i ogcf nte:

..

.

C-

x (::?7)

ct. J" ryL(..... j4

tfpus

-vo,t" t
tfpus

a szerzes ideje. jogcime:

tipus

a szerzes ideje, jogcirne

b)

teherg.pj6nnti, autobusz:

tfpus

a szerzds ideje, jogcime:

tfpus
a szerzes ideje, jogcfme:

tfpus
a szerzes ideje, jogcfme:

c)

motorkerekpilr:

tipus

a szerzes ideje, jogcfme:

tfpus
a szerzes ideje. jogcirne:.....

tfpus
a szerzes ideje, jogcirne:...

1

2. Yizi Yilg)' I6gi jf rrnti:

a)

j ellege:
tf

pusa:

a szer zes i dej e, j ogc f me

b)

:

jellege:
tf

pusa:

.......... ...

a szerz€s ideje, jogcfme:

3.
a)

V6dett miialkotds, v6dett gyiijtem6ny:
egyedi alkotdsok:
megnevezds

db

.. megnevezds

db

megnevezds

db

nregnevezis

db

megnerrezis

db

megnevez6s

db

a szerzes ideje, jogcfme:

a szerzes ideje, jogcime:

a szerz€s ideje, jogcime:

b)

gyujtemeny:

a szerz€,s idej e, jogcime:

a sz,erzes ideje, iogcime:

a szerz-,es ideje, jogcfme:

-84.

Egy6b. darabonkint vagy kdszletenkent (gytijtenrdnyenkint) a mindenkori kerpviseloi
alapdii hathavi osszegdt meghalad6 6rtdkti ingtisfg:

a)

megncvczds:

a szerzes ideje,

b)

jogcfnte:

.

megnevezes: ........

a szerzes idej e, i ogcime:

c)

megnevezds: .........

a szerzes ideje, jogcfme:

d)

megnevezds:

a szerzds ideje, jogcin:e:

e)

megnevezds: ........

a szerzes ideje, jogcime:

5.

Ert6kpapirban elhelyezett megtakarit6s vagy egy6b befektet6s (r6sz;v6ny, k6tv6ny,
rdszj egy, kincstrirj egy, vagyonj egy, nagy 6rt6kti biztositiis stb.) :

megnevezds:

..

ndvdrtdk, biztosftasi osszeg

megnevezds:

nevdrtdk, biztosft6si osszeg:

megnevezds:

nevertdk, biztosft6si osszeg:

megnevezds:

nevdrtdk, biztositasi osszeg:

lnegnevezes: ....
nevdrtdk, biztosftdsi osszeg:

9

6.

Ft

Takarekbetdtben elhely'ezett tnegtakarftds

F't

7.

A rnindenkori k6pvisekli alapdij hathavi

cisszeg6t meghalad6 keszp€nz

Ft

8.

Az <isszess6gdben

a)

penzintizeti sz6mlakovetel6s:

a mindenkori kdpvisel6i alapdil hathavi dsszegdt meghalad6
pdnzintezeti szrlmlakrivetel6s vagy m6s, szerz<idds alapjan fennrll16 p6nzkdvetelds:

forintban r ......
devizaban (fori nterteken)

b)

:

m6s szerzodds alapjin fenn6ll6 pdnzkoveteles osszege:
Ft

9.

Mds, jelent6sebb

6rtikii

vagyont6rgyak,

ha azok

k€pviseldi alapdij hathavi 6sszeg6t meghaladj a:
megnevezds:
megnevezds:
megnevezes:
megnevezes:
megnevezes:
megnevezds:
megnevez.is:
megnevezds:

egytittes 6rtdke

a

mindenkori

r0
I

[[.

Ta rtozfr,sok
E,bben a rovatban

kdrjiik felttintetni a kiiztartozfs cimen,

valamint a p6nzin tilzettel vagy mag{ns zent6l,velikel szemben
esetlegesen fenn:illo tartoz{sait

1.

Koztartozas (adti, v6m, illetdk. tb-j6ruldk stb.)
.Ft.

2.

Pdnzint€,zettel szembeni tartozirs (hitel, kolcson stb.)

Ft

3.

Maginszemdl-vekkel szemtreni tartozas:
..Ft
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Egy6b kdzlenddk
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NYI

LATKO ZAT

(azorszirggyfildsi k6pvisel6 javadalmazals6.n kivtili ad6k<iteles jovedehnek)

1.

Foglalkoz6sa:

Munkahelye:

.

Szrinetelteti-e foglalkozasit

rgen
nern

Fogl alkoz6sdb6l szinn az6 havi ad6k0teles (brutt6) j Ovedelme: .......

2. Az l.

pontbzm irt foglalkozfusin
ad6ktitel es j dvedelm e szixmazik:

...

kfviili, valamennyi olyan tevdkenys6ge, amelybtil

a) A tevdkenysdg megnevez6se:

b) A kifizetri szem6lye
(kiv6ve a jogszabdlyon alapul6 titoktartiisi k<itelezettsegal6 es6 tevdkenysdgek):

c) Ajrivedelem rendszeressege (havi, egydb rendszeressdgii, eseti vagy id6szakos):

d) A jovedelem (brutto) osszege: ........

' Cstrk az. (\rsT.aggytilesi

kepvisel6 tolti ki!

F't

Ft

t?

a) A tevekenyseg nreglreve zese

b) A kifizeto szemdlye
(kir,6ve a jogszabtilyon alapul6 titoktartrisi kdtelezetts6g al6 eso ter,€keuysdgek):

c) A jrivedelem rendszeress6ge (havi, egydb rendszeressdgri, eseti vagy id6szakos):

d) A jdvedelem (brutto) osszege:

Ft

a) A tevdkenysig megnevezdse:

b) A kifizet6 szemdlye
(kiv6ve a jogszab6lyon alapul6 titoktartdsi kdtelezetts6g al6 es5 tevdkenysdgek)

c) Ajdvedelem rendszeressdge (havi, egydb rendszeress6gii, eseti vagy idtiszakos):

d) A iovedeletn (brutto) cisszege: ........

Ft
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C) r6sz
G AZDASAG I ERD EK EI.,TStrGI NYI LATKO Zt\T
G aztlas ri gi trl t'sas6 gb

an fen n 6llo tiszts ege vil gy 6t'd el<elts ege :

I
l. Gazdasigi

tdrsasag neve:

..

2. Szdkhelye:

3. Gazdasigi tdrsasrlg formaj a...

4.

Az6rdekelts6g formija (tulajdonos, r6szvdnyes, bt. esetdn beltag/kriltag stb.):

5. A tulajdoni drdekeltsig keletkezdsekori

ardnya:

6. A tulajdoni irdekeltsdg jelenlegi arinya:
7. Nyeresdgb6l
8. A

.......,.

.

o/
/o

o/
/o

%

va16 rdszeseddse

gazdas6gi t6rsas6gban viselt tisztsdge:

II.
l. Gazdas6gi tarsasag neve: .............
2. Szekhelye

3. Gazdasttgi t6rsas6g formaja:

4.

Azdrdekelts6g form6ja (tulajdonos, r6szvdn-ves, bt. esetdn beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni erdekeltsdg

kel etkezesekori aranya:

6. A flrlajdoni erdekelts6g jelenlegi ardnya:
'f

. Nyeresdgbol

8. A

val6 risze.sedese: ....

gazdasagi t6rsas6gban viselt tisztsege

%

%

%

t4

III.
I

. ()ardasirgi tarsasag ncve: ...

2. Szekhelye

3. Gazdasitsi tarsasag fonndi a:....

4.

Az6rdekelts6g fbrmrija (tulajdonos, reszv6nyes. bt. eseten beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni

drdekeltsdg keletkezdsekori aranya:

6. A tulajdoni

erdekeltsdg jelenlegi arutya:

..

%

%

7. Nyeresegb6l val6 rdszeseddse:
8.

A

gazdasagi t6rsasdgban viselt tisztsdge:

rv.
l. Gazdas6gi tarsasag neve:
2. Szdkhelye:

.

..

3. Gazdasdgi t6rsasiig fonn6ja:

4. Az 6rdekelts6g formrija

(tula.idonos, r6szvdnyes, bt. esetdn beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni drdekeltseg keletkezdsekori ar6nya:

%

6. A tulajdoni drdekeltseg jelenlegi ardnya:

%

'l

. Nyeresegbol

8.

val6 reszeseddse: .....

A gazdasagi tdrsasdgban viselt

tisztsege:

%

15

v
l.

Gazclasdgi tdrsasag neve:

2. Szekhelye:

3. Gazdasitgi t6rsas6g fonn6ja:

4. Az drdekeltsdg formiija (tulajdonos, rdszv6nyes. bt. esetdn beltag/ktiltag

5. A tulaj doni irdekeltsdg keletkezdsekori

ar6nya:

6. A tulajdoni irdekeltsig jelenlegi ardnya:

stb.):

%

%

o/
/t)

7. Nyeresdgb6l val6 rdszeseddse:
8. A gazdasdgi t6rsas6gban viselt tisztsdge: .....................

vr.
1. Gazdasigi t6rsas6g nevel ...

2. Szekhelye:

3. Gazclasitgi t6rsasdg lormdja:

4.

Azdrdekeltsdg form6ja (ulajdonos, rdszvdnyes, bt. eset6n beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni drdekeltsig keletkezdsekori arimya: ...

o/o

6. A tulaidoni drdekeltseg jelenlegi

%

'l

.

8.

ara:nya:

Nyeresegbol val6 rdszesedise: .. . . ..

A

gazdashgi t6rsasagban viselt tisztsdge:

%

t6
,

D) resz*
KI]VIUTATAS
li6pvisel6neli az OrszitgS-iil6stdl, saj{t p{rtjftril vag"'k6pvisel6csoportjdt6l, illetve a ttiw6nyhoz6i munli{t t{nrogat6 alapitv{nyt5l
kapott, a k6pvisel6 munk{jinak ell6t{s{hoz sztiks6ges vag-v azzal szoros
tisszefiigg6sben l6v6 juttat{sokr6l 6s ingy-encs hasznilatba adott dolgokrril
(a tovribbiakban: juttatris)
.az orszl,ggytil6si

A juttat6s ideje

A juttatis megnevezdse

' Csak az orszaggyfilesi kepvisel6 tolti ki!

A juttat6s drteke

ta

t7
)

E) resz*

KII\TTITATAS
az orsz.iggyiil6si k6pvisel6nek k6pvisel6i megbizatfs:ival tisszeftigg6sben l<apott
aj{nd6kair6l 6s az e nyilatkozat D) pontja al:i nem tartoz6 ingyenes juttat{sairtil
(a tovflbbiakban: ajr[nd6k)

Azajandekozits ideje

Az

aj

6ndek megllevez6se

' Csak az orsz.aggyfilesi kepviselo tolti ki!

Az ajdndek erteke

l8
,

F) t'csz

KIMUTATAS
birmil.ven tev6kenys6ge, ingri vag-y ingatlan tulajdona, illetve ezekhez ftiztldti eg.v6b
jogosultsiga alapj:in, tovibb:i e nyilatkozat C) pontj{ban megieltilt gazdasigi
t{rsas{g(ok)nak juttatott rillami, illetve eur6pai uni6s trlmogatrlsokr6l (a
tovf bbiakban: t{mogat{s)
A tdmogat6s
jogosulda

A tf,rnogatds

A tdmogates

A tdmogat6st

megszerzdsdnek

megsz erzesenek

nyujto

iogcfme, m6dia

idopontj a

A

tamogat6s
celj a

lk >lt:f

Kert, .fr*d*.P9.Cl

Jelen nyi

la

Lo4 1

,..

ev

QZ

ho

L3

nap

tkozathoz c sato ltam a vel em koz<i s h6aart6sban el6 .hdzas - 16l ettilrsam,

....W*p.! t *. d...fr..ii.r.r,.....

A

I

n.!,.{........

valarnint a velem kozos hdztafi6sban i16 gyermeke(i)rn.

an-rll(J
nyi I atko z atifi/ ny

iI

t/\e-li'1

rLhJ*l L'nsL\

atk ozatait*

a

*

Csak az orszagg)'filesi ltepviselci tolti ki!

kepviselo alair6sa

A tamogat6s
irtdke

