Ooz{ggY0l6e
Mentelmi bizottsdg
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Az Orszdesyiilesrol sz6l6 2012. 6vi )O(XVI. t6rv6ny I . rnell6klete alapiAn

Vagton-, jbvedelemors aig gy

ds

gazdasdgi drdekcltsigi nyilatkozat

iilisi

kdpvis el 6 szd mdra

A nyilatkozatot ad6 szem6lye

*'

A \t J LL tL

l.

A nyila&ozatot ad6

a)

orsziggyti'l6si k6pvisel6

b)

s

c)

az orsT4ggyril6si kdpvisel6vel k6zds hdztartrisban
(a tovibbiakban: gyermek)

D

66z1ggyirl6si k6pvisel<ivel k6z6s h6aartasban el6 hiuas- vagy 6lettars
(a tov6bbiakban: h6"as-/6lctt' s)

2.

Az orsziggyril6si k6pvisel6 neve:

J

A

4

A gyermek neve:

'Csak

PAL

h6zas -/61ett6rs neve:

a saj6t szemClyCre

vonatkozd adatokat tdltse ki!

il6 gycrmek

2

A) r6sz

VAGYONI NYILA'I'KOZAT
I
Ingatlanok.

l.
a)

A teleptilds neve, ahol

az ingatlan fekszik (Budapesten keriilet is):

rlt

('

\
r)

Iw
L

4

b)

Az ingatlan teriiletnagys6ga

c)

Miiveldsi

d)

Az 6ptilet f6 rendeltetds szerinti jellege 0ak6haz, iidiil6, gazdas6gi 6ptilet stb.),
az 6piilet alapteriilete:
,4 e L ,*,

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di haz, trirsashriz, szdvetkezeti h6z, mtiemlek, miihely,

tr^

6ga(vagya mflvelds al6l kivett teriilet elnevez6se):

tizlet, miiterem, rendel6, gar6zs, banyatelek stb.):

{^f-.4.tr..g&*.1.....

$J*

!,1*

f) A nyilatkoz6 jog6llasa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s hasznal6, haszondlvez6,
bdrl6 stb.):

g)
h)

'

K6zds tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad m6rt6ke

A

szerzes

jogcime, ideje (ajogviszony kezdete):

Az ingatlan-nyilvdntartesi adatokkal megegyez6en kell kitdlteni!

\"k
I
4

/"/M)
4
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a)

A teleptiles neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet

is|

b)
c)

Az ingallan tertiletnagysega:

I

d)

Az dpiilet f6 rendeltetes szerinti jellege 0ak6hdz, tidtil6, gazdasdgi 6ptilet stb.),
az 6ptilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di haz, tarsashfz, sz6 vctkcz-cli hdz, miieml6k, miihely,

Miiveldsi 6ga (vagy a mrivel6s al6l kivett tertilet elnevczese):

iizlet, miiterem, rendel<i, garizs, brinyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jog6llasa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s hasznil6, haszon6lvezS,
b6rl6 slb.):

g)

Kdzds tulajdon eset6n a tulajdoni hanyad m6rt6ke: ...

h)

A szerz6sjogcime, ideje (ajogviszon

e):

3.

a)

A teleptil6s neve, ahol az inga

b)

Az ingatlan teriiletnagysdga:

c)

Mtveldsi

d)

Az 6piilet f6 rendeltet6g szerinti jellege 0ak6h6z, iidiil6, gazdas6gi 6ptilet stb.),

6ga (vagy a mri',,el6s al6l

az dptilet alapteriilete:,

e)

fekszik (Budapesten keriilet is):

Az ingallan jogi je
ilzlet, miilerem,

f) A nyilatkoz6

kivett teriilet elnevezdse):

"

ge (csa16di h6z, tiirsashaz, szdvetkezeti h6z, m[eml6k, mtihely,
16, gar:izs, banyatelek stb.):

og6llilsa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s hasmdl6, haszon6lvez6,

b6rlo stb.):

g)

Kdz6s tulaj

h)

A

n esetdn a tulajdoni hanyad m6rt6ke

szcrzcs jogcime, ideje (a jogviszony kezdcte):

I
4.

is):

a)

A teleptil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keriilet

b)

Az ingatlan teriiletnagys6ga:

c)

Mriveldsi 6ga (vagy a miivel6s al6l kivett teriilet elnevez6se):

d)

Az 6ptilet fti rendeltet6s szerinti jellege 0ak6h6z, iidtilo, gazdasdgi dpiilet stb.),
az 6piilet alapteriilete :

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6a tarsashaz, sz6ve&e-zeti haz, mrieml6k, miihely,

I

tizlet, miiterem, rendel<i, garizs, banyatelek stb.):

f) A nyilatkozo jog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s hasm6l6, haszon6lvez6,
berl6 stb.):

g)

K<izds tulajdon esetdn a tulajdoni hiinyad

h)

A szerz6sjogcime, ideje (ajogviszony kezdete):

md(6ke: ........
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a)

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

b)

Az ingatlan teriiletnagys6ga:

c)

Mrivel6si riga (vagy a miivel6s al6l kivett terijlet elnevezdse):

d)

Az 6ptilet fti rendeltetds szerinti jellege 0ak6hAz" iidiil6, gazdasrigi dpiilet stb.),
az 6pijlel alaptertilete :

e)

Az ingatlan jogi jellege (csahdihaz, tarsashaz, szdvetkezeti haz, mtiemldk, mtihely,
tizlet, miiterem, rendel6, ganlzs, benyatelek stb.):

f) A nyilatkozo jogAll6sa (tulajdonos, 6lland6,
b6rl6 stb.): . . ./r.
..

illetve tart6s hasm6l6,

l

s)

K6zcis tulajdon 6set6n a tulajdoni hanyad m6rtike

h)

A

szerzds

jogcimc, ideje

(a

jogviszony kezdctc):

haszon6lvezS,

5

6

a)

A telepiilds neve, ahol az ingatlan fekszik @udapesten keriilet is):

b)

Az ingatlan teriiletnagysAga:

c)

Miiveldsi 6ga (vagy a miivelds al6l kivett tertilet elnevez6se):

d)

Az 6piilet fii rendeltet6s szerintijellege 0ak6haz, tidtil6, gazdas6gi 6pi.ilet stb.),
az dptilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogijellege (csal6di haz, tarsashda szdvetkezeti h6z, mtieml6k, miihely,
tizlet, mfiterem, rendel6, garazs, banyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jogdll6sa (tulajdonos,

ri{land6, illewe ta(6s hasm616, haszon6lvez5,

b6rl6 stb.):

g)

Kdziis tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad m6rt6ke: .............

h)

A

szerzds jogcime, ide.je (ajogviszony kezdete):

7

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga

c)

Mtiveldsi 6ga (vagy a miivelds al6l kiveft teriilet elnevez6se):

d)

Az dpiilet f6 rendeltetds szerinti jellege
az 6ptlet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6a t6rsashriz, szdvetkezeti haz, miieml6k, mtihely,

(lakbh{ iidill6, gazdasdgi

6ptilet stb.),

iizlet, miiterem, rendel6, gar6zs, brinyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 rjog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvez6,
b6rl6 stb.):

g)

Kdzds tu

h)

As

eset6n a tulajdoni hanyad mdrt6ke

jogcime, idejc

(a

jogviszony kezdete):

6

II
Nagy 6rt6kii ing6srigok

l. G6pj{rmiivek:

a)

tipus

szemdlygdpkocsi
a szerzds ideje,

jogcime

tipus
a szerz6s ideje, jogcime:

tipus
a szerzes ideje, jogcime

b)

teherg6pj6rmfl,

aut6busz:

...' tipus

a szerzls ideje, jogcime

lipus
a szerzis ideje, jogcime:.

tipus
a sznrzis ideje,

c)

jogcime

motorkerekpdr:
a szerzes ideje , jogcime

tipus
a szerzis idej e, j ogcime

tipus
a

szerzls ideje, jogcime

l
2.

\/izi vag, I6gi j:irnrii:

a)

jellege
tipusa:
a szerzds ideje, jogcime

b)

jellege:
tipusa:
a szerzAs ideje, jogcime

3. V6dett mffalkotis, v6dett ryiijtem6ny:
a) egyedi alkot6sok:
megnevezes

db

megnevezes

db

megneve26s

......... db

megneve26s

db

megnevezes

db

megnevezes

db

a szerz{s ideje, jogcime:

a szerzes ideje, jogcime:

a szerzes ideje, jogcime:

b)

gyiijtem6ny:

a szerzes ideje, jogcime:

a

szerzis ideje, jogcime:

a szerzes ideje, jogcime:

.4.

a)

-8Egy6b, darabonk6nt vagy k6szletenk6nt (gyrijtemdnyenkdnt) az Orszaggyril6sr6l sz6l6
2012.6vi XXXVI. tdrv6ny 104. $ (1) bekezddse szerinti kdpvisel6i tiszteletdij hathavi
6sszegdt meghalad6 6rt6krl ing6s6g:

megnevezds: ........

a szerzds ideje, jogcime:

b)

nregnevez6s:

a szerzds ideje, jogcime:

c)

megnevezds

a szsrz€,s ideje, jogcime:

d)

nregnevezis:

a sz.erz€s ideje, jogcime:

e)

megnevez6s:

a szerzds ideje, jogcime:

5.

Ertdkpapirban elhelyezetl megtakaritas vagy egy6b befektet6s (r6szvdny, kdtv6ny,
r€szjegy, kincstdrjegy, vagyonjegy, nagy drtdkii biaositiis stb.):

megnevezds:

nev6rtek, biztositiisi <isszeg

rrt,

s{t

(oT o [0

-.-

megnevezes:

n6v6a6k, biztositrlsi 6sszeg:

megnevez6s:

n6v6adk, biztositiisi cisszeg:

megncvezes:
n6v6rt6k, biaositrisi dsszeg:

mcgnevezds
n6vcrt6k, biztositrisi 6sszeg:

I

9

6.

l'akar6kbettllbcn elhelyczclt megtakarit6s

3

fac 0c0

-

F1

l.'1

7.

Az OrszAggyiJltsr6l sz6l6 2012. 6vi XXXVL t6rv6ny 104. $ (l) bekezd6se szerinti
k6pvi sel6i lisaeletdij hathavi dsszegdt meghalad6 kdszpdnz:
J

8.

00 0

00

,--

Az 6sszess6g6ben az Orsziggyiil6sr6l sz6l6 2012. dvi XXXVI. t6rv6ny 104. $
bekezd6se szerinti k6pviselSi tiszteletdij hathavi tisszegdt meghalad6
hitelintdzeti szirnlak6veteles vagy mas, szerz6d6s apj dn fenndll6 p6nzkdvetel6s:

a)

F1

(l)

hitelint6zetiszimlakdvetelds:

forintban:
devizaban (forint6rt6ken)

b)

:

mfs szerz6d6s alapjan fenndll6 penzk6vetel6s 6sszegc:
FT

9.

Mas, jelent6sebb 6rt6kii vagyontrirgyak, ha azok egyiittes 6rt6ke az Orszlggyrildsr6l
szol6 2012.6vi XXXVL tdrv6ny 104. $ (1) bekezd6se szerinti k€pvisel6i tiszteletdij
hathavi 6sszeg6t meghaladja:

megnevezds:
megnevezds:
megnevezds:
megnevez6s:
megnevez6s:
megnevezds:
megnevezds:
megnevez6s:
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I.

'I'arlozilsok
Ebbcn a rovatban k6rjiik feltiintetni a ktiztarlozds cim6n,
valamint a hitclint6zettel vary magiinszcm6lyckkcl szcmbcn
csctlcgescn fenn:{116 tartozisait

1.

Ktiztartozas (ad6, v6m, illet6k, tb-j6rul6k stb.)
Fr.

2,

Hitelint6zetlel szembeni tartozas (hitcl, kdlcs6n

b.)
F1

3.

Mag6nszemdlyekkel szembeni tartoz5s
Ft

IV
Egy6b ktizlend6k

_ 11

B)

_

r6sz.

JOVEDELEMNYILATKOZAT
(az orszaggyril6si k6pvisel6 javadalmazasan

l.

t(^lL,*C^
Foglalkozisa:

kivtili

ad6kdteles jdvedelmek)

tfu,
,n,vJi.l"*r^-

Munkahclyc: .....
Sztinetelteti-e foglalkozris6t:

rgcn

ncnl

Fogtalkozisrib6l szArmazi havi ad6kciteles (bru116) jcivedelme

2. Az l. pontban irt foglalkozisan
ad6kdteles j

F1

kiviili, valarhennyi olyan tev6kenysdge, amelyb5l

tivedelme sz6rmazik:

a) A tev6kcnys6g megnevez6se

b) A kifizeto szem6lye
(kiv6ve a jogszabdlyon alapul6 tito

c) A jcivedelem rendszeress6ge

d) A jdvedelem (brutt6)

ge

'Csak az orsz.6ggyrilcsi kepvisel6 tdlti ki!

i kdtelezetts6g al5 es6 tev6kenys6gek):

, egy6b rendszeress6gii, eseti vagy id6szakos):

Ft
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a) A tev6kcnys6g megnevez6se

b) A kifizet6 szem6lye
ftiv6ve a jogszabiilyon alapul6 titoktartesi kiitelezettsdg al6 es6 tevekenys6gek):

c) A j6,vedelem rendszeress6ge (havi, cgydb rendsz-eressdgii, eseti vagy id6szakos):

d) A jdvedelem (brutto) 6sszege

t1

a) A tevdkenys6g megnevez6se

b) A kifizet6 szem6lye
(kiv6ve a jogszab6lyon alapul6 titoktartisi kdtelezetts6g al6 es6 tevdkenysegek):

c) A j6vedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rendszeress6gii, eseti vagy id6szakos):

d) A jdvedelem (brutt6) 6sszege

FT

l3

-

C) r6sz

GAZDASAGI ENOTXTITSEGI NTYILATKOZAT
Gazdasigi t{rsasAgban fennill6 tiszts6ge vary 6rdekelts6ge:

I.
V

1. Gazdas6gi tdrsasdg neve

"LryW

I

2. Szdkhelye

,41.

5. A tulajdoni 6rdekeltsdg keletkez6sekori

[.ry,st

ar6nya

6rdekeltsdg jelenlegi ar{nya:

7. Nyeres6gbdl val6

8. A gazdas6gi

'^r.oAt

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

h*
6. A tulajdoni

l,"l-

*t"r
'ii " "'J

3. Gazdasdgi tarsas6g formiija

4. Az 6rdekelts6g formdja (tulajdonos,

,afu

W

4oo

ol

400

%

r6szesed6se

tarsas6gban viselt tisas6ge

II.
1. Gazdas6gi t6rsas6g neve:

2. Sz6khelye

3. Gazdas gi tarsas6g form6ja

4. Az 6rdekeltseg formrlja (tulajdonos,

roszv6nyes, bt. eset6n beltag/kiiltag stb.):

5. A tulajdoni

6rdekelts6g keletkezesekori aranya

6. A tulajdoni

erdekeltsdg

7. Nyeresigb6l val6

8. A gazdas6gi

r6szc

jelerfbgi aranya:

SC

tfusasegban viselt tiszts6ge

Yo

/o
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1. Gazdas6gi lirsas6g neve

2. Szekhelyc

3. Gazdasrigi liirsas6g formrija:

4. Az 6rdekcltsig form6ja (tulajdonos, r6szvinyes, bt.

beltag/kiihag stb.):

5. A tulajdoni

drdekeltseg keletkez6sekori ar6nya

%

6. A tulajdoni

drdekeltsdg jelenlegi arrinya:

%

7. NyeresigbSl val6
8.

/o

r6szesed6se

A gazdas6gi tarsas6gban viselt tiszts6ge:

Iv.
1. Gazdasrigi tiirsasiig neve

2. Szekhelve

3. Gazdas6gi tirsas6g formilja:

4. Az 6rdekelts6g formaja (tulajdonos, rdszv6nyes, bt. esetdn beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni

6rdekelts6g kel

6. A tulajdoni

drdekeltsdg

7.

j

aranva:

gi ardnya
%

Nyeres6gb<il val6 r6s

8. A gazdasdgi

%

viselt tiszts6ge

- t5 V

l.

Gazdas6gi tersasag neve

2. Szdkhclve

3. Gazdas6gi tarsasiig form6ja

4. Az 6rdekeltsdg formrija (lulajdonos, rcszvdnyes, bt.

5. A tulajdoni drdekeltsdg keletkez6sckori ar6nya
6. A tulajdoni

6rdekeltseg jelenlegi ar6nya

esetdn beltag/kiiltag stb.):

%

/o

o/

7. Nyeres6gb6l val6 r6szesed6se
8. A gazdasdgi triLrsasdgban viselt tisas6ge: .....

vI.
1. Gazdas6gi trirsasrig neve: .................

2. Sz6khelyc

3. Gazdasrigi tarsasiig form6la:

4. Az 6rdekelts6g form6ja (tulajd

rdsz-v6nyes, bt. esetdn beltag/kiiltag stb.):

5. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkez6sekori
6. A tulajdoni

6rdekelts6g jelenlbgi arrinya

7. Nyeres6gb6l val6 rdszesed6se
8. A gazdasdgi tarsasdgban viselt tisas6ge

ardnya:

%

%

%
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KIMT]TATAS
sajit p:irtj6tdtl vagy
k6pvisel6csoportj{t61, illetve a ttin'6nyhozr5i munk{t timogat6 alapitv{nyt6l
az orszriggyffl6si k6pvisel6nck az Orszriggyiil6st6l,

kapott, a k6pviscl6 munkdj:inak cltrit:isihoz sziiks6ges vagr azzal szoros
iisszeftigg6sben l6v6 juttat6sokr6l 6s ingtencs hasznilatba adott dolgokr6l
(a tovribbiakban: juttat{.s)

A juttatds idejc

loiE

A juttat6s 6a6ke

A j uttatds megnevez-dse

t'q"*.

(*tLW

tpty# t',

2_+0 8r2

oo

! 1t
i,.Jo

{y
1n%

'

,k&o( Dcll

Aot-L1

f(oDA

[r&

Csak az orsz6ggytldsi kdpviseld

I

/.,t,

ildt

0

0

^
tdoDtr'0+;

hr;1"1"

ttilti ki!

JqJ

1Lnary.1

i,r"dtfit

24 J
In

rr"il

tilL

J oo

a.1lar-"+
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KIMUTATAS
orszdgryiil6si k6pviscl6nck k6pvise l6i megbizatisAval iisszefiigg6sbcn kapotl
aj6nd6kair6l 6s az c nyilatkozat D) pontja al6 nem tartoz6 inpryenes juttatisair6t
az

(a tov:lbbiakban: aj6nd6k)

Az ajanddkozas ideje

Az ajrlnddk megnevezdse

'Csak az orsziggyfildsi kdpvisel6 tolti ki!

Az ajrinddk 6rt6ke

-

18 -

F) r6sz

KIMUTATAS
b:irmily'cn tev6kcnys6ge, ingr5 vagf ingatlan tulajdona, illetre czckhez fiiz6d6 cg'6b
jogosultsdga alapjrln, tov:ibb6 c nf ilatkozat C) pontjfban megjeltilt gazdas{gi
tf rsasrig(ok)nak juttatott rillami, illctve eu16pai uniris t:imogat{sokr6l (a
tovdb biakban : trim o gatris)
A tSmogatiis
jogosultja

Kclt:

A t6mogatds

A trimogatris

A tiimogatast

megszerz6s€nek

megszerz6s6nek

nytjt6

iogcime, m6dia

id6pontia

:\rryhFl"

hL,\

ev

t

ful*- hti

A t6mogat6s
c6lja

)1

nap

Jelen nyil alkozalhoz csatoltam a velem k6zris hiiztart6sban 616 hrizas-/6lettdrsam,

y. t{u"", h trcb w

q^

Le-

valamint a velem kdzcis h6ztart6sban 6lo gyermeke(i)m,

nyilatkozat6t/ny ilatkozatait-.

a

'

Csak az orsziggyiilCsi kCpviselo ttilti ki!

k6pviselo aliiirrisa

A t6mogatiis
ert6ke

