Orrz6ggy0l6s
Mentelmi bizottsSg
1055 Budapest, Kossuth t6r 1-3

Az Orszdeeyul6srol szolo 2012. dvi XXXVI. torvdny

1. melldklete alapi6n

Vagyon-, jdvedelem- ds gazdasdgi drdekeltsdgi nyilstkozot
orszdgg))

iildsi kdpviself szdmdra

A nyilatkozatot ad6 szem6lye

1.
a)

A nyilatkozatot ad6 *:

6si k6pviselo

b)

az orszttggyutdsi kdpviselovel kozds hirnartisban 616 h6zas- vagy elett6rs
(a tov6bbiakban : hinas- I elett6rs)

c)

az orszttggyul6si k6pviselovel kozos hiztartdsban 6lo gyermek
(a tov6bbiakban: gyermek)

2.

Az orszirggytil6si kepviselo neve:

3.

Ahivas-/6lett6rs neve:

4.

A gyermek neve:

*Csak a saj6t szemdlyere vonatkoz6 adatokat tdltse ki!
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\ .- :.r..':.'.-...].......
L .L.L......
'--r -\

2

A) r6sz
VAGYONI NYILATKOZAT

I
Ingatlanok*

1.

a)

A teleptilds neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):
........'., :...:....'.....:).......;...

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga: .......'.::.::...

c)

Muvel6si

d)

Az dptilet f6 rendeltet6s szerinti jellege (lak6hda tidtil6, gazdasdgi 6ptilet stb.),
az 6ptilet alaptertilete:

6ga

(vagy a muveles alol kivett teriilet elnevezdse):

......-*.ir.(:.r.1.;),:.*...s;.),i..).;\.1,.i.t].1....i,].1).i.:li.:...I.....(....1,(..,*.)............

e)

Azingatlanjogi jellege (csal6di haz,t6rsash6z, szcivetkezetihi.z,miemlek, mtihely,
tizlet, mtiterem, rendel6 , garazs, banyatelek stb.):

0 A nyilatko z6 jogftll6sa

(tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszonllvezo,

berlo stb.):

5

g)

Kdzds tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m6rtdke

h)

A szerz6,s jogcfme, ideje

(a

jogviszony kezdete):
I

-1.

*

Az ingatlan-nyilvantart6si adatokkal megegyezocn kcll kitolteni!

3

2.

a)

A telepiilds neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):
1

L

b)

Az

c)

Muvelds

d)

Az 6ptilet fo rendeltetds szerinti jellege (lak6h6z, tidtilo, gazdasilgi dptilet stb.),
az epilet al aptertilete :

ingatlan tertiletnagys6ga: ..........,>.:5..{.,.t ..m.

i 6ga(vagy a muvelds alol kivett tertilet elnevezdse):

.....s.:) i.:!) ,). 1.,.).

e)

!.:

.......,i.;..:..h.vl

FT

Azingatlanjogi jellege (csal6di hin,tirsashiv,szovetkezetihitz,mtieml6k, mtihely,
iizlet, mtiterem, rendel6, garazs, b6nyatelek stb.):

f) A nyilatko zo jogitll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6lo, haszonllvezo,
bdrl6 stb.):

Tvr

g)

Kcizos tutajdon eset6n a tulajdoni hanyad

m6rt6ke:

.,..,..)......

h) A szerzds jogcime, ideje (a jogvis zony kezdete): .........::).J...\.!::!.r.rl!..::..).)..................
C.Jc

' tt
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3.

a)

A teteptilds neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten keriilet is):

-IfT
L

74

b)

Az ingatlan tertiletnagYs6ga

c)

Mtivel6si

d)

Az {ptilet fo rendeltetds szerinti jellege (lakohin tid{ilo, gazdastryi dptilet stb.),

6ga

(ragy a mtivel6s alol kivett tertilet elnevez6se):

-/\L A

e)

Az

ingatlan j ogi j ellege (csal6di

i.. ...(. ..! ,,.

t

htn, ttrsashdz, szovetke zeti hin, mueml6k, mtihely,

uzlet, mtiterem, rendelo , garazs, bdnyatelek stb.):
1

A

r i \\

t,.--

0

A

g)

Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad

nyilatko zo jogirllisa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszonelvezo,
b6rlo stb.): ......f !l\..\.'J..1,'.\' !..\

h) A sz.erzes jogcime, ideje (a jogviszony

mdrt6ke:

kezdete):

...4./."L

.... i,..):.. : )..t.i,, ..\..)....\..:.
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4.

a) A teleptilds neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten keriilet is):
't.

b)

Az ingallan teriiletnagys6ga

c)

Mriveldsi

d)

Az eptilet fo rendeltetds szerinti jellege (lakoh6z, tidtilo, gazdasiryi 6ptilet stb.),

6ga

:.......i.).:...........

(vagy a mrivel6s al6l kivett tertilet elnevezese):

az dptilet alaptertilete:
\r,\
..

e)

....

f. a,uc.\t .{.1

....

(

..

Sl.

h.

.

sf .i

.

*. . .

-.}*.-'t TA

la+

L

Az ingatlan j ogi j ellege (csal6di htn, tirsashdz, szdvetke zeti hin, mrieml6k, mtihely,
tizlet, mtiterem, rendel6, garazs, banyatelek stb.):

0 A nyilatko zo jogttll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tartos haszn6l6, haszon€lvezo,
b6rlo stb.)

g)

Kozcis tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m6rt6ke

h) A szerzds jogcfme, ideje (a jogviszony

kezdete):

........1.i....)...
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5.

a)

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

v-\ \ ,.

)

Y4

L

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Mtivel6s

d)

Az dptilet fo rendeltet6s szerinti jellege (lak6hin, tidtil6, gazdasdgi dpiilet stb.),
az epilet alaptertilete :

e)

Az ingatlan j ogi j ellege (csalSdi httz, tirsashilz, szovetke zeti h6z, miieml6k, mtihely,

.'... .. .:....:.': .)

i 6ga (vagy a mrivelds al6l kivett tertilet elnevez6se):

.

..

.

.:i

.'. .

..\

\.

..,.!-

.........

tizlet, mtiterem, rendelo, gardzs, binyatelek stb.):

0 A nyilatko zo joghll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6lo, haszonelvezo,
bdrlo stb.): ....,i.:r'.-..J. :l-.\..:-,.
g)

Koz6s tulajdon eset6n a tulajdoni hdnyad m6rtdke: ............'.!l

h) A szerzes jogcfme,

ideje (a jogvis zony kezdete): ..),.,).r*..,!,.i.

o/
)
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6.

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

+SO

b)

Az ingatlan teriiletnagys6ga

c)

Muvel6si

d)

Az dptilet fo rendeltet6s szerinti jellege (lakoh6z, tidtil6, gazdasigi epiilet stb.),
az ep;J,let alaptertil ete :

e)

Azingatlan jogi jellege (csal6di hin,tirsashdz, sztivetkezetihdz,, mtieml6k, mtihely,

6ga

"..n

(vagy a mtivelds al6l kivett tertilet elnevezdse)

tizlet, mtiterem, rendel6, gar6zs, b6nyatelek stb.):

0

A nyilatkozo jogitll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6lo,
b6rlo stb.): . ).t'.\.{.t. .\ }i. L }. I
,

g)

haszonehezo,

.

Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni hdnyad mdrtdke:

h) A szerzls jogcime, ideje (a jogviszony

,t\

kezdete):

[)-t

rT

t\
.t

7.

a)

A telepril6s neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):
C'

uE[ .y..u" f\t6 6-Y

{rr L

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga

c)

Mrivetds

d)

Az dpiilet f6 rendeltetds szerinti jellege (lak6hhz. tidtil6, gazdashgi 6ptilet stb.),
az ep;J,let al aptertilete :

e)

Azingatlan jogi jellege (csal6di hiz,thrsashdz, szovetkezetihilz, mueml6k, muhely,

i 6ga(vagy a miivelds alol kivett tertilet elnevez6se): ......r*..)\..t.

tizlet, mtiterem, rendel6 , gardzs, b6nyatelek stb.):

0

A nyilatkozo jogitll6sa (tulajdonos,,
b6rlo stb.): ....I.\ :\.':..'.I.,.1r,,.'t.l't.

g)

Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad mert6ke

6lland6, illetve tart6s haszn6lo, haszondlvezo,

h) A szerzes jogcfme, ideje (a jogvis zony kezdete)' ..-'.):

F-T

-s-/'t)
6.

a)

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

ir.y:'l ,\'. d
l.:-.\...\. ).\....

- i.. i.i...
n.....

b)

Az ingatlan tertiletnagYs6ga

c)

Muveldsi 6ga(vagy

d)

Az dptilet fo rendeltetds szerinti jellege (lakoh6z, tidtil6, gazdasilgi eptilet stb.),

a mriveles

alol kivett teriilet

elnevezese):

.{.>..:). ,L.J...--

az 6ptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hiz, tirsashdz, szovetkezetihaz, muemldk, muhely,
tizlet, muterem, rendel6, garhzs, banyatelek stb.):

0

A nyilatkoz6 jogalldsa (tulajdonos, 61land6, illetve tart6s hasznilo, haszonelvezo,
!)*. .Qi*(. I=.'..h-F.'N-K)
b6rlo stb.):
.

g)

Kdzos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad mdrtdke

h) A szerzds jogcfme, ideje (a jogviszony

kezdete):

...

.-lr;t.L

lr[ r..

...

(,]s.

.

i. .$.,.q.
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7.

a)

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

b)

Az ingatlan teriiletnagys6ga:

c)

Muvel6si

d)

Az dptlet fo rendeltet6s szerinti jellege (lakoh6z, tidtil6, gazdasdgi dptilet stb.),
az epiilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan j ogi j ellege (csal6di hia, tinsashin, szdvetke zeti hdz, muemldk, muhely,

6ga

J*..h.er..

..,{.*xiQ.

L

(vagy a mtivel6s al6 I kivett teriilet elnevezdse):

tizlet, muterem, rendelo, garitzs, banyatelek stb.):

0 A nyilatkozo jogitlldsa (tulajdonos, 6llando, illetve tartos haszndlo, haszonelvezo,
bdrlo stb.)

g)

Koz6s tulajdon eset6n a tulajdoni hinyad mdrteke

h) A szerzd,s jogcime, ideje (a jogvis zonykezdete): *.dfllL:OF:IA(.\)...(,if,*.O .CC'/ ^ )
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6.

a)

A teleptilds neve, ahol
.

,L'...\.

;\).

s.,.f

az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):

s....1..

t

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Muvel6si 6ga (vagy a muvelds al6l kivett teriilet elnevezese):
\

d)

Az 6ptilet fd rendeltet6s szerinti jellege (lakoh6z, Udtilo, gazdasigi eptilet stb.),
az lpilet alaptertilete :

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hta,ttrsashta, szovetkezetihaz, muemldk, mtihely,
tizlet, muterem, rendel6, gardzs, banyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6 jogiililsa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6lo, haszonelvezo,
b6rlo stb.):

g)

.....

.l r. r: ;;i. ],.f-:1.-i:

.>.

Koz6s tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad mertdke

h) A szerzds jogcime, ideje (a jogviszony

kezdete):

......

J.i.,-ru.).r.reJ N)..C{.-c/[:,.(.6..,

'7.

a)

A teleptil6s neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten keriilet is):
........ \.\ :r--*.r:: t..v*.,1-.....

b)

Az ingatlan tertiletnagysiga: ..........iI...\Ltt.......(. i,

c)

Muveldsi
(_

d)

6ga

(ragy

a muvel6s

+l

I

L

al6l kivett teriilet elnevezdse):

.-.,

.).\...,. C

Az dptilet fo rendeltetds szerinti jellege (lak6h6z, tidtil6, gazdasdgi dptilet stb.),
az eptilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di htn, tirsashiz, szdvetkezetihin, muemlek, muhely,
tizlet, mtiterem, rendel6 , garitzs, banyatelek stb.):

0 A nyilatkozo jogttlldsa

(tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6lo, haszonelvezo,

b6rlo stb.)

g)

Kdzds tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad mdrteke:

h) A szerzes jogcime,

ideje (a jogviszony kezdete):

t

)

5

/o

6.

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagysiga:

c)

Mtivel6si 6ga (vagy a mrivel6s al6l kivett tertilet elnevez6se):

e

L

.;.4.&.1..&.f,VI.\......[:.vivr..[f .)...4)=4t.....\,r.r.*:I.lh-&v.:.rF..f...f. ir..t-;\.94:\ 1,;) G,..1

'I lt.pr: i

d)

Az 6piilet fti rendeltet6s szerinti jellege (lak6hin, tidtil6, gazdasigi 6ptilet stb.),
az fipilet alaptertilete :

e)

Az tngatlan jogi jellege (csalidi hiz, tinsashin, szovetkezeti haz, miiemldk, mtihely,
izlet, mtiterem, rendeki,

gardzs, b6nyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6 jogirll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tartos haszn6lo, haszon elvez6,
b6rlci stb.): . lI\:t*'\ .i-):...

g)

.

Kcizos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m6rt6ke

h) A szerzls jogcime, ideje (a jogviszony

kezdete):

.

.V'A.-siA.

.[ r ]:,>.

.

(. ., *.

r,:*,Cl: .c.]. ,.......:/
*-c. I . )
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a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Mtivelesi

d)

Az 6ptilet fd rendeltet6s szerinti jellege (lak6hriz, tidtil6, gazdasdgi epiilet stb.),

6ga (vagy a mtivel6s

al6l kivett tertlet elnevez6se):

az 6piilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hiz, tfirsashdz, szovetkezeti hLz, mtiemlek, muhely,
tizlet, mtiterem, rendel6, garilzs, b6nyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6 jog6ll6sa

(tulajdonos, 6lland6, illetve tartos haszn6lo, haszon elvez6,

berl6 stb.):

g)

Krizos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m6rt6ke

h)

A

szerzds

jogcime, ideje (a jogviszony kezdete):

6

II.
Nogy 6rtekti ing6sigok
1.

G6pj:irmtivek:

a)

szemdlygepkocsi: ....Li.y..Vt.!lDA..l

'.aA UT

tfpus

tipus
a szerz€,s idej e, j ogcime

tfpus

a szerz€,s ideje, jogcfme

b) tehergdpj6rmri, aut6busz' ......!:.r-i:,t.tl$..t.:)..t1..\........L

Cto

tfpus

.....Le

tfpus

a szerz6,s ideje, jogcime

)
tfpus

a szerzds ideje, jogcime

c)

motorker6kp6r:

a

CT

a

.i. . . 1 . . . . .

.\

.....

A

CZ

tfpus

tfpus

szerzesideje, jogcfme:...:....'...,..,\..'..... .'.1......i.::'..\.,:..t.....r..1:.....r..'.'. 'l

tfpus
a szerz6,s idej e, j ogcf me

7

2.

Yizi vagy l6gi jrlrmti:

a)

jellege:
tipusa:
a szerz6,s ideje, jogcfme

b)

jellege:
tfpusa:

a szerzds ideje, jogcime

3.
a)

V6dett miialkotfs, v6dett gyiijtem6ny:
egyedi alkot6sok:
megnevezds

db

megnevezds

db

megnevez6s

db

megnevezds

db

megnevez6s

db

megnevezds

db

a szerzds ideje, jogcime:

a szerz6,s idej e, j ogcfme:

a szerzes ideje, jogcfme:

b)

gytijtemdny:

a szerz€,s ideje, jogcime:

a szerz6,s ideje, jogcfme:

a szerzds ideje, jogcime:

8

4.

Egydb, darabonkdnt vagy keszletenkdnt (gyujtemdnyenkdnt) az Orszdggytildsrol szolo
2012. dvi XXXVI. tdrvdny 104.$ (l) bekezd6se szerinti kepviseloi tiszteletdij hathavi
osszegdt meghalad6 drtdku ing6sSg:

a)

megnevezds:

a szerzls ideje, jogcime:

b)

megnevezds

a szerzes ideje, jogcfme:

c)

megnevez6s:

a szerzd,s ideje, jogcime:

d)

megnevezds:

a szerzd,s ideje, jogcime:

e)

megnevez6s:

a szerzds ideje, jogcfme:

5.

Ertdkpapfrban elhelyezett megtakarit6s vagy egy6b befektet6s (r6szv6ny, kdtv6ny,
reszjegy, kincst6tjegy, vagyonjegY, nagY drtdku biaositSs stb.):
1

megnevez6s:

n6vdrtek, biztosit6si dsszeg: ....;,],.

megnevezds:

ndvdrt6k, biztosft6si osszeg:

megnevez6s:

n6vdrt6k, biztosft6si osszeg:

megnevezds:

ndvert6k, biztosft6si 6sszeg:

megnevezds:

n6vert6k, biztosit6si dsszeg:

COOT

9

6.'fakarekbetitben elhelyezett megtakaritds

rC.

Cl

C

Ft
Ft

7. Az Orsz6ggyril6sr6l

sz6l6 2012. dvi XXXVI. torvdny 104. $

(l) bekezd6se szerinti

kdpviseloi tiszteletdfj hathavi osszeg6t meghalad6 kdszpenz:
Ft

8. Az osszessdgdben az Orszitggytildsrol

sz6l6 2012. 6vi XXXVI. tdrv6ny 104. $ (1)
bekezddse szerinti kdpviseloi tiszteletdij hathavi osszeg6t meghalado
hitelintdzeti sz6mlak6vetel6s vagy m6s, szerzod€,s alapj6n fennSllo p6nzkovetelds:

a)

hitelintdzeti szamlakovetelds:

forintban:
dev izitb an ( fo ri nt6rtdk

b)

e

n)

m6s szerzodds alapj6n fenndllo penzkdvetel6s osszege:

Ft

g.

M6s, jelent6sebb drtdku vagyont6rgyak, ha azok egytittes 6rt6ke az Orsziggyul6srol
sz6l6 2Ol2.6vi XXXVI. torveny 104. $ (1) bekezddse szerinti kdpviseloi tiszteletdij
hathavi dsszegdt meghaladj a:

megnevez6s:
megnevezds:

megnevezds;
megnevez6s:
megnevezds:
megnevez6s:
megnevezds:
megnevez6s:

-

l0

III.
Tartozf sok
Ebben a rovatban k6rjtik felttintetni a ktiztartozits cim6n,
valamint a hitelint6zettelvagy magfnszem6lyekkel szemben
esctlegesen fennrl116 tartozf sait

1.

Koztartozds (ado, v6m, illet6k, tb-j6ruldk stb.):
Ft

Z.

j-.1-.:!..1............
Hitelintd zettelszemben i tartozfts (hitel, k6lcsdn stb.): ....i.)[...]-..!..]:-....

Ft

3.

MagSnszemdlyekkel szembeni tartoz6s
.Ft

IV
Egy6b ktizlenddk

- ll
B)

r6sz*

JOVEDBLEMNYILATKOZAT
(az orszitggytil6si kepvisel o javadalmazilsitn kivtili adokoteles jdvedelmek)

l.

Foglalko zdsa:
Munkahelye
S

ztinetelteti-e fo glalko ztstfi:

lgen
nem

Fo g I alko

Ft

zirsi.}lol szirmaz6 havi adokdte I es (brutto ) j o ve del me

2. Az 1. pontban irt foglalko zdsin kivtiti, valamennyi olyan tevdkenys6ge,
adokciteles j civedelme

amelybol

szirmazik:

a) A tev6kenys6g megnevez6se:

b) A kifizeto szemdlye
(kiv6ve a jogszab6lyon alapul6 titoktartAsi kotelezetts6g

a16 eso

tevdkenys6gek):

c) A jovedelem rendszeress6ge (havi, egyeb rendszeressdgti, eseti vagy id6szakos):

d) A jtivedelem (brutt6) dsszege

' Csak az orszdggytilesi

kdpviselo tolti ki!

Ft
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a) A tev6kenysdg megnevezdse

b) A kifizeto szemdlye
(kivdve a jogszab6lyon alapulo titoktart6si kcitelezettsdg al6 eso tev6kenysdgek):

c) A jovedelem rendszeressdge (havi, egydb rendszeress6gu, eseti vagy idoszakos):

d) A jovedelem (brutto) osszege

Ft

a) A tev6kenys6g megnevez6se

b) A kifizeto szemdlye
(kiveve a jogszab6lyon alapul6 titoktartesi kotelezettsdg al6 eso tev6kenysegek):

c) A jovedelem rendszeressdge (havi, egyeb rendszeress6gu, eseti vagy idoszakos):

d) A jdvedelem (brutto) osszege

Ft
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C) r6sz
G AZD ASAC

T

ERDEKELTSBGI NYILATKOZAT

Gazdas{gi tfrsasigban fennfll6 tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:

I.

l. Gazdas6gi t6rsas6g neve
2. Szdkhelye

3. Gazdas6gi t6rsas6g form6ja

4. Azdrdekelts6g

form6ja (tulajdonos, rdszv6nyes, bt. eset6n beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni 6rdekeltsdg keletkez6sekori arinya
6. A tulajdoni

drdekelts6g jelenlegi ar6nya

%
%

7. Nyeresdgbol valo rdszeseddse

8. A

%

gazdas6gi tarsas6gban viselt tisztsdge: ............

II.
l. Gazdasdgi t6rsas6g neve
2. Sz6khelye

3. Gazdas6gi t6rsas6g form6ja:

4.

Az6rdekeltseg form6ja (tulajdonos, rdszv6nyes, bt. esetdn beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni drdekeltsdg keletkezdsekori artnya:
6. A tulajdoni

drdekeltseg jelenlegi arhnya:

7. Nyeresdgbol valo

8. A

rdszesed6se:.

gazdas6gi t6rsas6gban viselt tisztsdge

%

%

... %

-14

III.
l.

Gazdasdgi t6rsas6g neve

2. Szekhelye

3. Gazdas6gi tSrsas6g form6ja:

4. Az6rdekettsdg

form6ja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. eset6n beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkezdsekori arinya'.
6. A tulajdoni

erdekeltsdg jelenlegi arinya:

%

7. Nyeres6gbol val6 r6szesed6se:.......
8.

A gazdasdgi tarsas6gban viselt tiszts6ge:

%

...--...%

..........

IV.

l.

Gazdas6gi t6rsas6g neve

2. Sz6khelye

3. Gazdas6gi t6rsas6g form6ja:

4.

Azdrdekeltseg form6ja (tulajdonos, rdszvdnyes, bt. eset6n beltaglktiltag stb.):

5. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkez6sekori artnya:

%

6. A tulajdoni 6rdekelts6g jelenlegi arinya:

%

7

.

8.

Nyeres6gb6l valo r6szesed6se:

A gazdasilgi

....

t6rsas6gban viselt tisztsdge

....%

-
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V

l.

Gazdas6gi t6rsas6g neve

2. Szdkhelye

3. Gazdas6gi t6rsasdg form6ja

4. Az 6rdekelts6g form6ja (tulajdonos, rdszvdnyes, bt. eset6n beltaglktiltag stb.):

5. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkezdsekori arfmya:
6. A tulajdoni

6rdekeltsdg jelenlegi ar6nya:

7. Nyeres6gbol val6

%

%

%

rdszesed6se

8. A gazdasiryi t6rsas6gban viselt tiszts6ge

VI.

l.

Gazdas6gi t6rsas6g neve

2. Szdkhelye

3. Gazdas6gi t5rsas6g form6ja:

4. Az6rdekeltsdg

form6ja (tulajdonos, rdszv6nyes, bt. esetdn beltaglktiltag stb.):

5. A tulajdoni erdekelts6g keletkezdsekori ardnya
6. A tulajdoni

6rdekelts6g jelenlegi ar6nya:

7. Nyeresegbol valo
8.

A

rdszeseddse

gazdasdgi tirsas6gban viselt tisztsdge

%

%

%

-
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D) r6sz.

KIMUTATAS
az orsztaggyiil6si k6pvisel6nek az Orsziggytildst6l, sajirt prlrtjrit6l vagy
k6pvisel6csoportjft6l, illefve a ttirv6nyhoz6i munkSt tSmogat6 alapitv:inyt6l
kapott, a k6pvisel6 munkrijrinak ellft{srlhoz sziiks6ges vagy azzal szoros
tisszefiigg6sben l6v6 juttatfsokr6l 6s ingyenes hasznilatba adott dolgokr6l
(a tovribbiakban : j uttatrls)
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A juttat6s 6rtdke

A juttat6s megnevez6se

A juttat6s ideje

U

A

I AT

t t-&)-oa-O,IL
I-tri:rlUiv ol-ffu\uT
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ds\tlsl-u
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' Csak azorszitggyiilesi

kepviselo tolti ki!
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E) r6sz.

KIMUTATAS
az orsziggyfil6si k6pvisel6nek k6pvisel6i mcgbizatisirval tisszeftigg6sben kapott
ajrlnd6kair6l 6,s az e nyilatkozat D) pontj a al6 nem tartozil ingyenes juttatrlsairdl
(a tovfbbiakban: ajfnd6k)

Az ajindekozits ideje

*

Az

aj ftnd6k me gnevez6 s e

Csak azorszirggyiildsi kdpviselo tolti ki!

Az ajinddk 6rt6ke

-

l8

F) r6sz

KIMUTATAS
bf rmilyen tev6kenys6ge, ing6 vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhez ftizorlo egy6b
jogosultsiga alapjSn, tovf bbf e nyilatkozat C) pontjdban megieliilt gazdasf gi
tirsasfg(ok)nak juttatott Sllami, illetve eur6pai uni6s tfmogat{sokr6l (a
tovf bbiakban : tf m ogatrls)

A t6mogat6s

A t6mogat6s

A t6mogat6s
jogosultja

megszerzdsdnek

megszerzdsdnek

A t6mogat6st

A t6mogat6s

A t6mogat6s

nyujto

c6lja

drtdke

idoponda

logcime, m6dja
O+ r-: u, c '-t it-A TtrLv.\S-\ f i-1i\r,v
s ru tc, hFLA Zo(D \tf :

Ic tc,

) 5t{ f,,l}TF

tr Nv.-

+0t{ S o+Tt

MAx-

7.c*-c)

***
Kelt: ..L
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...,r..:....,1..\...... ev

:\1.']).(..'.r\..

o)

h6

nap

Jelen ny ilatko zathoz csatoltam a velem kozcis hdnartirsban e\o htrzas-/6lett6rsam,
\
..

...)A! [, s-. .\,. r. .. . . .

.

.]- .c.1. . :\ c,

). . . . . .

...\l,E\.[.

valamint a velem kozijs haztartdsban el6 gyerrneke(i)m,

'\-

ny

i I atko

zatifil ny llatkozatai t- .

1
\
a kepviselo al6fr6sa

*

Csak azorszitggytil6si kdpviselo tolti ki!

