,

Orcz6ggyOl6s
Mentelmi bizotts6g
1055 Budapest, Kossuth t6r 1-3.

Az Orsz6egyril6sr6l sz6l6 2012. 6vi XXXVI. t6rv6ny l. mell6klete alapj6n

Vagy

o

n-, j tiv edelem- ds g ozdasdg
o r s zdg gy

i drd e keltsdgi nyilotkozat

iildsi kdpvis e 16 s zd mdr a

A nyilatkozatot ado szem6lye

I

.

A nyilatkozatot ad6 *:

o

a

),lotl,Arl

2<oct

a)

orszAggyulesi kdpvisel6

b)

az orszilggyiil6si kdpvisel6vel k6zds hiutarttsban
(a tov6bbiakban: h6zas-l6lett6rs)

c)

az ors zitggyuldsi k6pvisel6vel kozd s heilart6sban 616 gyermek
(a tov6bbiakban:
-

2.

Az orszaggyril6si kdpviselS

3.

Ah[zas-/6lett6rs

4.

A gyermek neve:

gyermek)

neve:

neve:

.o......o....

*Csak a saj6t szemelydre vonatkozo adatokat t6ltse ki!

616

hilzas- vagy 6lettilrs

2

A) r6sz
VAGYONI NYILATKOZAT
I.
Ingatlanok*

1.

a) A teleptil6s neve, ahol azingatlanfekszik (Budapesten keriilet is):
It. hFQ
O UDA? CSr

b)

Azingatlan tertiletnagys6ga: ....... ..1..'1..9.........n0:...

c)

Mtivel6si

d)

Az 6ptilet fti rendeltet6s szerinti jellege (lak6hin, tidiil6, gazdasilgi 6ptilet stb.),

6ga

(vagy a mrivel6s al6l kivett teriilet elnevez6se): ..

az5piletalaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csalSdi

hio,tWsz<ivetkezetihia,

mrieml6k, mtihely,

rdzlet, mtiterem, rendel6, gardzs, banyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6,
bdrl6 stb.):
g)

Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad m6rt6ke:

h)

A szerzesjogcime, ideje ( a jogviszony kezdete):

..t..d.:...--...YP..B.,

'

bos

Az ingatlan-nyilvdntartilsi adatokkal megegyezoen kell kitolteni!

17o

haszondlvez<i,

tlqg

-32.

a)

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

haaA?EsI |I- W*
b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga: ........ ... o............... o........

c)

Muvel6si irga (vagy a muvelds alol kivett tertilet elnevezdse):

d)

Az 6ptilet fti rendeltet6s szerinti jellege (lak6h1z, iidiil6, gazdasdgi 6ptilet stb.),
az {pijlet alapteriil ete :

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di haz, t6rsashiu-,szovetkezetihiu,, mtieml6k, mrihely,

izlet, miiterem,

0

rendel

6,

A nyilatkozl jogirllilsa

o...........,

gar izs. b iLnyatel ek stb. ) :

(tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s hasm6l6, haszon6lvez6,

b6rl6 stb.):

g)

Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad mdrteke

h)

A szerzesjogcime, ideje (a jogviszony kezdete):

*.Q4J...=

rc

/

2oc5

vdruT-

3.

a)

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

tt

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Mtivel6si

6ga

..

WUZ

2

....!r3. ..rh..

(vagy a mtivel6s alol kivett tertilet elnevez6se)

d) Az 6piilet f6 rendeltet6s szerinti jellege (lak6h6z, tidtil6, gazdastryi 6ptilet stb.),
az dptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hdz, tarsashi.z,szdvetkezetihilz, mtieml6k, mtihely,
iizlet, mtiterem, rendel6, gartus, banyatelek stb.):

T uzlstJpt*p*. ztNG
f) A nyilatkoz6

jog6ll6sa (tulajdonos, 5lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvezd,

b6rl6 Stb.): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

g)

Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni hdnyad mdrtdke

..........

1..

4

h) A szerzdsjogcime, ideje (ajogviszony kezdete): 4.&5.:.V-dltL

pb

-44.

a)

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

xltt
b) Az ingatlan tertiletnagy.agu' ......19..h'*..
c) Mrivel6si 6ga(vagy a mrivel6s al6l kivett tertilet elnevez6se): ...
d) Az 6piilet fo rendeltet6s szerinti jellege (lak6h6z,
tidiil6, gazdasdgi 6ptilet stb.),
.az 6ptilet alapteriilete:
e)

Az ingatlan jogi jellege (csalSdi haz, tiirsashdz, szoverkezetihiz, mtieml6k, mtihely,
tizlet, mutereffi, rendel6, garazs, b6nyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6 jog6ltSsa ,(tutqidonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvez6,
bdrl6 stb.):

g)

Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad m6rtdke:

h)

A szerzesjogcime, ideje (a jogviszony kezdete):

.......()..?ck

..

....

m.l.b.

5.

a) A teleptilds neve, ahol azingatlanfekszik (Budapesten kertilet is):

h^PuAw

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga: .......

..\.7..fn1.

....

.

c) Mtivel6si 6ga (vagy a miivel6s al6l kivett teriilet elnevez6se): .............
d) Az 6ptlet fb rendeltet6s szerinti jellege @fu

iidtil6,

gazdasfugi 6piilet stb.),

az 6ptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hiz,\irsashin, szrivetkezetih6z, mtieml6k, mtihely,
rtzlet, mtiterem, rendel6, gar{zs, banyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6

jog6ll6sa (tulajdonos, iilland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvez6,

bdrl6 stb.): ..

e) Kozris tulajdon eset6n a turajdoni hanyad m6rt6ke:{1 LL8l..lL.k3{,f.l.fA|.
h) A szerz6s jogcime, ideje (a jogviszony kezdete): C.ADI{,4.......7.:..+.b..

*o,hll

5

6

a)

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

.....%MQ.Q..(.....................................................

b)
c)

Azingatlan tertiletnagys6ga: ....... .1.1.9..t1(J. ?.....................

Mtivel6si

irga

(vagy a muvel6s al6l kivett tertilet elnevez6se):

d) Az dptilet fti rendeltet6s szerinti jellege Wz,

iidtil6, gazdasilgi 6ptilet stb.),

az 6ptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hin,tfusashiu. szrivetkezetihdz,mtieml6k, miihely,
tizlet, miiterem, rendel6, gar{zs, b6nyatelek stb.):

f) A nyilatkozo jog6ll6sa
b6rl6 stb.)

.1.H::i:l1]...t:]:..:i1::.T:i?,.u..,..T:::ll,]li].

g) K<izris tulajdon eset6n a tulajdoni hanyad m6ndke: ..\.12-1...4Wp.
h)

..X).{*k).

A szerzesjogcime, ideje (a jogviszony kezdete)

7.

a)

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

b)

Azingatlan tertiletnagys6ga: ...............o........

c)

Mtivel6si

d)

Az eptilet fo rendeltetds szerinti
az epilet alaptertilete :

e)

Az ingatlan jogi

irga

(vagy a mtivelds alol kivett tertilet

iJ,zlet, mutereffi,

0A

bdrlo

s)

c

sal 6d

i hiv,

)

tidtil6, gzdasagi eptilet stb.),

t6rs

ash{z, szovetkezet i hdz, mtiemldk, muhely,

garilzs, b6nyatelek stb.

)

:

jog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvezti,

):.
tulaj don esetdn a tulaj doni h6nyad mdrt6ke

A szerz€,sjogcfme, ideje (a jogviszony kezdete):

: ....... ... ..... .........

.

6

II.
Nagy 6rt6kii ing6sigok
1.

G6pjfrmiivek:

a)

szem6lygdpkocsi:

.2.5..iG.V.L!.

........... tipus

a szerz€,sidej e, j ogcfme : .2.!?..
..

tfpus

a szerzds ideje, jogcime:.

tfpus

a szerz€,s ideje, jogcfme:

b)

tehergdpj6rmti, aut6busz: .............

tfpus

a szerz6,s ideje, jogcime:.....

tipus
a szerzes ideje, jogcime:

tfpus

a szerzds ideje,

c) motorker6kp6r:

........

o....... tipus

a szerzls ideje, jogcime:

.... tfpus

a szerzds ideje, jogcime

tfpus

a szerz€,s ideje, jogcfme:....

7

jirmii:

2.

Vlr,i vagy l6gi

a)

jellege: ...............................
tipUSa: ....................

o...

o......

a szerz6,s ideje, jogcfme: .....

b)

jellege:
tfpusa:

a szerzes ideje,

3.
a)

V6dett mtialkotis, vddett gyiijtem6ny:
egyedi alkotdsok:
db

a szerzes ideje, jogcfme:
megnevez6s

..... db

megnevezds

db

megnevez6s

db

megnevez6s

db

megnevez6s

db

a szerzes ideje, jogcfme:

a szerzes ideje, jogcime:

b)

gyujtem6ny:

a szerz€,s ideje, jogcfme:

a szerzds ideje,

,

A SZETZES

a,

e,

Jogclme:

-8-

4.

Egydb, darabonk6nt vagy k6szletenk6nt (gyrijtem6nyenkdnt) az Orszirggytil6sr6l sz6lo
2012.6vi XXXVI. torvdny 104. $ (l) bekezd6se szerinti k6pvisel6i tiszteletdij hathavi
6sszeg6t meghalad6 6rtdkri ing6sSg:

a)

megnevezds: ........

a szerzes ideje, jogcfme:

b)

megnevezds: ........

a szerzes ideje, jogcime:

c)

megnevez6s:

a szerzds ideje, jogcfme:

d)

megnevezds: ........

a szerzes ideje, jogcime:

e)

megnevezds:

a szerzds ideje,

5.

j

Ert6kpapirban elhelyezett megtakaritiis vagy egy6b befektet6s (r6szv6ny, k6tv6ny,
r€szjegy, kincstrirj egy, vagyonj e gy, nagy 6rt6kri biztositSs stb.) :

megnevez6s: ..............................................
n6v6rtdk, bidosit6si osszeg: .............o........

megnevezds:

nev6rtdk, biaosft6si osszeg:

megnevezds:

ndvdrtek, biAosft6si osszeg:

megnevezds:

n6vdrtdk, biztosit6si osszeg:

megnevez6s: .....................
n6v6rtdk, biaosft6si osszeg

9

6.

7l

Takar6kbetdtben elhely ezett megtakarft6s: ...

Ft
Ft

7.

Az

OrszAggyril6srSl sz6l6 2012. 6vi XXXVI. t<irv6ny 104. $
k6pvi selSi tiszteletdij hathavi 6sszeg6t meghalad6 keszpdnz:

(l)

bekezd6se szerinti

F't

8.

Az

a)

hitelintezetiszAmlakovetel6s:

risszessdg6ben az Orszitggyril6sr6l sz6l6 2012. 6vi XXXVI. tdrv6ny 104. $
bekezd6se szerinti k6pvisel6i tiszteletdij hathavi <isszeg6t meghalad6
hitelintdzeti szimlakdvetel6s vagy m6s, szerz6d6s alapjan fenn6ll6 p6nzkrivetel6s:

forintban: .../..Q.,....ff..Q.-o_....9..?.9,,............b1_zmdlL'o
deviz6ban (forintdrtdken):

b)

Wzhtd_r.....

......I::-.

m6s szerzodds alapj6n fenn6ll6 pen*6vetel6s osszege:
-rrr-\

9.

(l)

Ft

M6s, jelent6sebb 6rtdkri vagyont6rgyak, ha azok egytittes 6rt6ke az Orszitggytil6sr6l
szerinti kdpviseloi tiszteletdij
szolo 2012.6vi XXXVI. torv6ny 104. $ (1)
hathavi osszeg6t meghaladj a:

megnevezds:
megnevezds:
megnevezds:
megnevezds:
megnevezds:
megnevezds:
megnevezes:
megnevezds:

10

III.
Ta rtozisok
Ebben a rovatban kdrjtik feltiintetni a koztartozSs cfm6n,
valamint a hitclint0zettel vagy maginszemdlyekkel szemben
esetlegesen fenndll6 tartozdsait

1.

Koztartozits (ad6, v6m, illet6k, tb-j6rul6k stb.):
---A

2.

.Ft.

Hitelint€zettel szembeni tartozirs (hitel, kolcson stb.)
Ft

3.

Mag6nszemdlyekkel szembeni tarto zits
.Ft

IV.
Egy6b ktizlend6k

- ll
B)

-

r6sz.

JOVEDELEMNYILATKOZAT
(az orczAggytil6si k6pvisel6 j avadalmazAsan kivtili ad6kdteles jtivedelmek)

r.

Fogralkozasa: .............(.). G./...V.*.b.....................
Munkahelyer...
S

gfUEb

...8

ztinetelteti -e foglalkoz6s6t

:

isen
-€--nem

Fo gl alkozits 6b6

I szixmazo havi adokotel es (brutt6

) j o vedel me

Ft

2. Az l.

pontban irt foglalkozAshn kivtili, valamennyi olyan tev6kenys6ge, amelyb6l
adokdtel es j ovedelme szirmazik;
a) A tevdkenysdg meg nevezeser ...i.[t/6*I LA.U.. ..... .0

dp.g12*D{s..............

b) A kifizet6 szem6lye
(kiv6ve ajogszabfulyon alapul6 titoktart6si kdtelezetts69al6 es5 tev6kenys6gek):

c) A jovedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rendszeress6gii, eseti vagy id6szakos):

d) Ajovedelem (brutt6) oss zege: .. ,149..:.ffC...:.?W.){I Ft

*

Csak az orszaggytil6si kdpviselo t6lti ki!

12

a) A tev6kenyseg megnevezdse:

..

b) A kifizeto szem6lye
(kivdv e ajogszab6lyon alapulo titoktart6si

c) A jovedelem rendszeressege

d) A jovedelem

a)A

al6 es6 tevdkenysdgek)

:

egydb rendszeress€gu, eseti vagy idSszakos):

6sszege

Ft

megnevezdse

A kifizeto szem6lye
(kiv6ve a j ogsz abiiyon alapulo titoktart6si kdtele zettsdg al6 eso

)

c) A jovedelem rendszeressege (havi, egy6b

eseti vagy idoszakos):

d) A jovedelem (brutto) osszeger .....

Ft

13

C) r6sz
G AZDASAGI E,RDE,KELTSEGI NYILATK OZAT
Gazdasdgi tdrsasfgban fenn{ll6 tiszts6ge vagy

I.

l.

Gazdas6gi t6rsas6g neve:

..

2. Szdkhelyer ........

3. Gazdas6gi tarsas6g form6j a; ..

4. Az 6rdekelts6g formdja (tulajdonos,

bt. eseten beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni drdekeltsdg
6. A tulajdoni

6rdekeltseg

arinya:..

...

j

%

7. Nyeres6gb6l val6

8. A

.... %

%

gazdas6gi tarsas6gban

tisztsege:

II.
l.

Gazdas6gi t6rsas6g

2. Szdkhelyer ....

3. Gazdas6gi

4. Az

form6ja:

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

5.A

drdekeltseg keletk ezdsekori artny a:

%

6.

6rdekelts6g j elenlegi aritny a:

%

7

Nyeresdgbol val6 rdszeseddse:

. A gazdas6gi t6rsas6gban viselt tisztsege:

..

.....

...... %

t4

III.
l. Gazdas6gi t6rsas6g neve:
2. Szdkhelye

3. Gazdasitgi t6rsas6g form6ja:

4. Az 6rdekelts6g form6ja (tulajdonos , rdszvdnyes,

5. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkezdsekori arinya:

6. A tulajdoni

6rdekelts6g jelenlegi atanya;

o....

7. Nyeresegbol val6 r6szeseddse
8.

A

bt.

beltag/ktiltag stb.):

%

.... %

%

gazdas6gi t6rsasigban viselt

IV
1. Gazdasirgi t6rsas6g neve:

..

2. Szdkhelye:

3. Gazdas6gi tarsas6g

4.

Azerdekelts6g

5. A tulajdoni

6.A
7

8.A

a (tulajdonos

, rdsnrdnyes, bt. esetdn beltaglktiltag stb.):

keletk ezdsekori ariny a:

erdekelts6g j elenlegi aftny a:

valo r6szesed6se:
t6rsas6gban viselt tisztsdge:

%

%

%

l5

V.

l. Gazdas6gi t6rsas6g never .....
2. Sz6khelye:

3. Gazdasitgi t6rsas6g formaja:

4. Az 6rdekeltsdg form6ja (tulajdonos , rdsnrdnyes,

5. A tulajdoni erdekelts6g keletkezdsekori

7. Nyeresdgbol valo r6szeseddse:
8.

A

beltag/ktiltag stb.):

%

arzurya:

erdekelts6g jelenlegi arfnya:.....

6. A tulajdoni

bt.

o/
70

.. o..........

%

gazdas6gi t6rsas6gban viselt

vI.
l.

Gazdas6gi t6rsas6g neve:

2. Szdkhelye:

.

3. Gazdas6gi tarsas6g

4.

Az6rdekeltseg

a:

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

5. A tulajdoni

keletkezdsekori ar iny a:

%

6. A tulajdoni

jelenlegi ar6nya:

%

7

8.A

...

val6 rdszeseddse
t6rsas6gban viselt tisztsdge: .........................................

%

l6
D) r6sz"

KIMUTATAS
az orszitggiil6si k6pvisel6nek az Orszitggriil6st6l, sajdt pfrtjft6l vagy
k6pvisel6csoportjrit6l, illetve a ttirv6nyhoz6i munk5'tt5,mogatr6 alapitvinyt6l

kapott, a k6pvisel6 munkrijinak ell:itisihoz sztiks6ges vagy azzal szoros
tisszefiigg6sben l6vd juttatfsokr6l6s ingyenes haszndlatba adott dolgokr6l
(a tovibbiakban: juttatis)

A juttat6s ideje

1918,N
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2218 -'

20$-

*

t

9tE2tlrfl

%g c5 a) ct)H,<Wf$KA
),c18 -'tA\,A

A juttat6s drtdke

A juttatds megnevezdse

il@t-&R

t5ptAt"*

Deilw

lo,(YA rrrsp/-+t

Wxl,,coDD,

tbrvx

()PDL#

\Q.yvt.8,N1df
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Csak az orsz6ggytildsi kepviselo t6lti ki!
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E) r6sz.

KIMUTATAS
az orszitggyiil6si k6pvisel6nek k6pvisel6i megbizatitsival tisszefiigg6sben kapott
ajfnd6kair6l 6s az e nyilatkozat D) pontja ali nem tartozil ingyenes juttatfsair6l
(a tovr{bbiakban: ajind6k)

Az aj6nd6k megnevezdse

Azajdndekozits ideje

Azaj6nddk erteke

/
/

/
/
/
/
/
/
(

*

/

Csak az orsz6ggytildsi kdpvisel6 tolti ki!
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F) r6sz

KIMUTATAS
bfrmilyen tev6kenys6ge, ing6 vagy ingatlan tulajdona, illetve ezcl<hezffiz6d6 egy6b
jogosults{ga alapjin, tovfbbi e nyilatkozat C) pontjdban megieltilt gazdasigi
t{rsasfg(ok)nak juttatott Sllami, illetve eur6pai uni6s timogat6sokr6l (a
tovibbiakban: t6mogatrls)
A t6mogat6s
jogosultja

A temogat6s

A tamogat6s

A tamogat6st

A t6mogat6s

A t6mogat6s

megszerz's€nek
iogcime, m6dia

megszerzesenek

nyujto

c6lja

ertdke

id6pontia

_/
-/
-/
-/
./

-/

-/
-/
-/
-/
-/
*r(*
Kelt

Bffi r

ev ...Q.1....... h6

aaaa,

2L

nap

Jelen nyilatkozzthoz csatoltam a velem kdzds hiLzttartilsban 616 hizas-l6lett6rsam,

valamint a velem kdzos hililart6sban

616

gyermeke(i)m,

nyilatkozatifi lnyilatkozatait*

a k6pviselo

*

Csak az orszdggytldsi kdpvisel6 t6lti

kil

aliirdsa

