Orsz6ggyul6s
Mentelmi bizotts6g
1054 Bucjapest, Sz6cttenyi rl9. 19.
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Az Orszdggytil6srol sz6l5 2012. 6vi XXXVI. ttjrv6ny 1. sz. mell6klete alapian

Vagyon-, jdvedelem- ds gazdasdgi drdekeltsdgi nyilatkozot
orszd ggt ill dsi

kdpviself szdmdrcr

A ,ryi latkozatot ado szemdlye

1.

G

A nyilatko zatot

ad6

*:

ltreHff U ZSOtt

orsz6ggyul esi kdpviselo

b)

az orszirggytildsi kdpvisel6vel krizos h6ztartdsban 6lti h6zas- vagy dlettiirs
(a tov6bbiakban : hrizas-l6lettdrs)

c)

az orczdggytilesi kepviselovel koztis haztart6sban elo gliermek
(a tov6bbiakban: gyermek)

2

Azorszitggyfil6si k6pvisel6

J

Aw-lilettdrs

4

A gyermek neve:

-l

neve:

neve: bE.Yl{t A Z!a.<i.
M; tt-D tLo

*Csak a sq.iat szenril-v-ere vonatkoz6 adatokat tdltse ki!

2

A) r6sz

VAGYONI NYII,ATKOZAT
r.

Ingatlanok''

1.

a)

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

TpE.l?f"s,.t

ffit

b)

Az ingatlan teniletnagysiga:

c)

Mtiveldsi

d)

Az 6piilet f6 rendeltetds szerintijellege (lak6h6z, tidtil6, gazdas6gi 6ptilet stb.),
az epilet al aptertilete :
I

irga (rzagy a mrivelds

1,.a..2...

..

Lr,!!.?. ....

alol kivett tertilet elnevezese):

/Ak /s

aaaaaaaaaaaaaa

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hriz, trirsashi,z, szovetkezetihiz, miieml6k, mtihely,
Uizlet,

miiterem, rendel6, gar6zs, b6nyate lek

stb. ) :

.. .'i Al.R<xs .Lr.dl.Z.
.

0 A nyilatkozb jogiilirsa

(tulajdonos, 6lland6. illetve tart6s haszn6l6, haszondlvezd,

birl6 stb.):

1[.v.L-.d.Y.

g)

t/z

Kozos tulaidon eseten a tulajdoni hdnyad mertike:

h) A szerzds jogcime, ideje (a jogviszony kezdete):

#*okczt (j*se) , tnrrL (zry()

''

Az,ingatlan-ny,ilviintartasi adatokkal nregeg)"ezoen kell kitolteni

!

-3-

)

a)
b)

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

Azingatlan tertiletnagysirga:

..... .....:!.

,!.......h/!

c)

Muvelesi

d)

Az dptilet fo rendeltetds szerinti jellege (lak6h6z. tidiil6, gazdas6gi 6prilet stb.),
az lpilet alapteriilete:
i

irga (vagy a mtiveles alol

kivett tenilet

el nevezese):

I

,.

e)

L.-1.

ko.t!..A.

L.....t

..23.6...... Lkl

L

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, tiirsashiz, sztivetkezetihia. rntieml6k, mrihely,
tizlet. mtlterem, rendelti, gafirzs, brinyatelek stb.):
.....

f) A nyilatkoz6

(Sn.(-A' .D I ...H,.4,.2.....

jogbllfusa (tulajdonos, 5lland6, illetve tart6s haszndl6, haszondlvez6,

b6rl6 stb.):

...1.l/ .l-lY.lJ oLns.....
g)

Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni hdnyad mdrl6ke

h)

A szerz1,sjogcfme, ideje (a jogviszony

kezdete):

E;!/?,d,: iii

3.

a)

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

b)

Az ingatlan

c)

Mtivelesi

d)

Az 6ptilet fd rendeltetes szerinti jellege (lak6h6z, tidiil6, gazdasilgi 6piilet stb.),

tertiletnagysiga:

irga (vagy a mtivelds

.....

alol kivett tertilet elnevezise):

az 6ptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hiiz, tdrsashiiz, szdvetkezetihbz. rntieml6k. rntihely,
tizlet. mtiterem, rendel<i, garins. biinyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6 jogitllilsa (tulajdonos. 6lland6. illetve tart6s haszn6l6. haszondlvez6,
bdrl6 stb.):

g)

Kciztis tulajdon eset6n a tulajdoni hanyad mertdke:

h)

A szerzesjog.fttre, ideje (a.iogviszonY kezdete)

4

4.
a)

A teleptiles neve, ahol az rngatlan fekszik (Budapesten kerUlet is)

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga:

c)

Muvelesi

d)

Az 6piilet fo rendeltet6s szerinti jellege (lak6haz, iidtil6, gazdasrlgi 6ptilet stb.),
az dpiilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hdz, tdrsashi,z, szovetkezetihiu., mriemldk, mtihely,

irga (vagy a mtiveles

alol kivett teriilet elnevezdse)

tizlet, mtiterem, rendel6, garins, brinyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos, 5lland6,

illewe tart6s haszniil6, haszondlvez6,

berl6 stb.): ...

g)

Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad mdrteke

h)

A

szerzds j ogcime, idej e (a j ogviszony kezdete)

5.

a)

A teleptil6s neve, ahol azingatlanfekszik (Budapesten kertilet is):

b)

Az ingatlan tertiletnagysaga:

c)

NIuveldsi 6ga (vagy a m(rvelds alol kivett tertilet elnevezese)

d)

Az 6piilet f6 rendeltetes szerinti jellege (lak6hdz, UdUl6. gazdasrlgi 6ptilet stb.).

..

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

az 6ptilet alaptenilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hdz, trirsasltdz, szovetkezeti h6z, miieml6k. mffhely,
tizlet, mriterem, rendelS, garhzs, b6.nyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6 jo96ll6sa (tulaidonos, ailland6, illetve tart6s hasznril6. haszondlvezo,
berlo stb.):

g)

Kdzds tula3don eset6n a tulajdoni hanyad mdrteke

h)

A szerzis jogcfme . ideje

(a jogviszony" kezdete):

5

6.
a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga:

c)

Muvelesi

d)

Az dptilet fo rendeltetds szerinti jellege (lak6hriz, tidtil6, gazdas6gi dpiilet stb.),

irga (vagy a mtivel6s

.....

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

alol kivett tertilet elnevezdse):

az 6ptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csalddi h6z, t5rsash6z, szovetkezetihdz, mriernldk, miihely,

izlet, ntiiterem, rendel6. garins, brinyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jogdll6sa

(tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s hasznii6, haszon6lvez6,

bdrlo stb.)

g)

Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad mertdke

h)

A szerzesjogcime, ideje (a jogviszony kezdete):

7.

a)

A teleptil6s neve, ahol azingatlanfekszik (Budapesten kenilet is)

b)

Az ingatlan

c)

Ir{uvelesi 6ga (vagy a mtivelds alol kivett tertilet elnevez6se):

d)

Az dptilet f6 rendeltet6s szerinti jellege (lak6h6z, tidtil6, gazdas6gi dptilet stb.),

tertiletnagys6ga:

.....

az dptilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csalidi h6z, tdrsashdz, szdvetkezetihdz, rniiemldk. m(rhely,
tizlet. m[iterem, rendel6, gardzs. b6nyatelek stb.):

0

A

nyilatkoz6 jogitllitsa (tulajdonos, 6lland6. illetve tart6s haszn6l6. haszon6lvez<i,

b6rl<i stb.):

g)

Kozos tulaidon esetdn a tulaidoni hanyad rnirteke

h) A szerzes jogcftne,

ideje (a jogviszony kezdete):

6

II.
Nagy |rtekti ingosrigok
1.

G6pj{rmiivek:

a)

szemdrygdpkocsi:
a

szerzdsi dej e, j o gc i n

.

",

Fc

R.

A

-D.

......? -O* .4. .ll

...

.,...

Yl ,4 X

tfpus

l

.

.U

.

i.T.e .L.

.

.. .

tfpus

a szerzds idej e. j ogcf nle:

.

tfpus
a szerz€s ideje, jogcfme

b)

tehergdpj6nnu, aut6busz: ........

tfpus

a szerz€,s ideje, jogcfme:

tfpus

a szerz6,s idej

e. j

ogcime:

tipus
a szerz€s ideje, jogcfrne:..

c)

motorkerdkpir:

tfpus

a szerz6,s ideje, jogcfme:

tfpus
a szerz€s ideje' jogcitne:

tfpus
a szerz.es idcje, jogcfrne

1

2.

Yizi v:rg)' I6gi jf trnti:

a) jellgge: ..,.....................
tipusa:

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

a szerzes ideje, iogcime:

b)

jellege:

tipusa:

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

a szerzes ideje, jogcfme

3.
a)

Vedett mtialkotfs, v6dett gyriitem6ny:
egyedi alkot6sok:
megnevezds

db

megnevezds

db

megnerrezds

db

megnevezis

.db

megnerrezds

db

megnevez6s

db

a szerzes ideje, iogcfme:

a szerzes ideje, jogcime:

a szerzds ideje, jogcime:

b)

glmjtemenl'':

a szerzes ideje, jogcime:

a szerzes ideje, iogcime:

a szerzes ideje. jogcfme:

-84.

Egy6b. daratronkint vagy kdszletenkent (gyrijtenrdnyenkdnt) a mindenkori kepviselSi
alapdfi hathavi dsszegdt meghalad6 drtdkti ing6s6g:

a) nregnevez6s: [/ EIl il.il......k.R,t.2{........6..?-.ei7-7 p f'r E fu!:
a szerzes ideje, jogcime: .....i2.RA.X..*4.:../tt...1.5g) t L/F-T E./*......
megnevezds: .......

teoTn)

a szerzes ideje, jogcime

El*......o.......o.

b)

c)

megnevez6s:

a szerzds ideje. jogcfme

d)

megnevezds:

a szefzes ideje,

e)

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

megnevezds

a szerzes ideje,

5.

jogcfnre:

jogcime: .....

Ertdkpapirban elhelyezett megtakarit6s vagy egy6b befektetds (r6szvdny, ktiw6ny,
rdszjegy, kincstarjegy, vagyonjegy, nagy 6rt6kri biztositds stb.):

megnevezds:

ndvdrldk, biztosftasi Osszeg:

megnevezds:

nevdrtik. biztositdsi osszeg:

megnevezds:

.....

ndvdrtdk, biztositdsi osszeg:,.......

megnevezds

ndvertdk, biztositasi osszeg:

megnevezds:
nevdrtek , biztosftasi osszeg:

9

6.

I-akar6kbetetben elhelyezett tnegtakarftas

F't

F't

7.

A rnindenkori kdpviselSi alapdij hathavi 6sszeg6t meghalad6 k€szpdnz:
Ft

8.

Az dsszessdg6ben a mindenkori k6pvisel6i alapdii hathavi cisszegdt meghalad6
pdnzintdzeti sz6mlak<ivetel6s vagy m6s, szerzodds alapjri.n fenndll6 p6nzk<ivetel6s:

a)

penzint€zeti sz6mlah6vetelds

forintban:

b)

2..f. 2....!(!4.

...

devi z ihan (fori ntdrtek en)

:

:

,(1...

u

C
J.......ua .l u r.o...f.1

m6s szerzodds alapj6n fennillo pinzkovetelis osszege:
Ft

9.

M6s, jelentrisebb 6rtdkti vagyont6rgyak, ha azok egytittes 6rt6ke
k6pviselcii alapdij hathavi dsszegdt meghaladj a:

megnevezds:
megrlevezds:
megnevezds:
megnevezds:
megnevezds:
megnevezds:
megnevezes:
lnegnevezes:

a

mindenkori

l0

III
Ta rtazfrsok
E,bben 'a royatban k6rjtil( felttintetni akoztartoztis cim6n,
valamint a p6nzin tilzettel vagy mag{nszem6l"vekkel szenlben
esetlegesen

1.

fennill6 tartoz{sait

Koztartozas (ado, l,ant, illetdk, tb-jarulek stb.)
.Ft.

2.

Penzintezettel szembeni tartozits thitel, kolcson stb.):

.... F-t

3.

Magdnszemelyekkel szemt'reni tartozas:
.Fr

IV.
Egy6b ktizlend6k

lt
B) r6sz*
.I

OV ED E,LE,NI N Y I LAT KO ZAT

(azorszitggyilisi kepvisekliavadalmazzlsdn kivtili adokoteles j<ivedehnek)

1.

F

oglalkoz6sa:

Munkahelye:

.

Sz{inetelteti-e fbglalkoz6s6t:

rgen

netn
F-ogl alkozas6bol szdrrn az6

havi adokoteles (brutti,) jovedelme

2. Az 1. pontban ir1 foglalkozirsin kivtili, valamennyi olyan tev6kenys6ge,
ad6ktitel es j Ovedelm

Ft

amelyb6l

e szirrmazik

a) A tevdkenys6g megnevezdse:

..

b) A kifizet6 szemdlye
(kiv6ve a j ogszabdlyon alapul6 titoktartrisi kdtelezetts 69 ala es6 tev6kenysdgek)

:

c) Ajdvedelem rendszeressige (havi, egy6b rendszeressdgii, eseti vagy idoszakos):

d) A j6vedelem (brutto) 6sszege:

-

Csak az. orsl.aggyiilesi kepviselo tolti ki!

..

Ft

l2

a) A tevdkeny.'seg nteglrevezise:

b) A kifizet6 szenrelye
(kivdve a jogszabdlyon alapul6 titoktart6si k<jtelezetts6g alzi

es<i ter,6kettys6gek):

c) A jOvedelem rendszeressdge (havi, egy,Sb rendszeressigii, eseti vagy id6szakos):

d) A jdvedelem (brutto) osszege:

..

F't

a) A tevdkenysig megnevezise: .........

b) A kifizet6 szem6lye
(kiv6ve a jogszabhlyon alapul6 titoktart6si kdtelezetts69al6 es5 tevdkenysdgek):

c) Aiovedelem rendszeressdge (havi. egyib rendszeress6gti, eseti vagy id6szakos):

d) A jovedelem (brutto) 6sszege;

Ft
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C) r6sz
G AZDASAGI ERDEKELTSEGI

NYILATK OZAT

Gazdasigi trlrsasdghan fenn{llo tiszts6g. vagy 6rdekelts6ge:

r.
1

. Gazdasdgi

t6rsas6g neve:

2. Szdkhelye:

3. Gazdas6gi t6rsas6g fonn t ia: ........

4. Az 6rdekelts6g fornrdja (tulajdonos,

r6szv6nyes, bt. esetdn beltag/kiiltag stb.)

5. A tulajdoni irdekeltsig keletkezdsekori
6. A tulajdoni

drdekeltsdg jelenlegi

arAnya:

arinya:

.

..

7. Nyeresdgbol val6 rdszesedese:
8. A

%

o/o

%

gazdas6gi tirsasdgban viselt tisztsdget .......

rI.
1. Gazdasagi t6rsas6g neve:

2. Szikhelye:

3. Gazdastigi tarsasag Ibrmaj a: .....

4.

Az6rdekelts6g formdja (tulajdonos, rdszvdnyes, bt. eset6n beltag/kUltag stb.)

5. A tulajdoni erdekeltsdg keletkezisekori aranya:.....

%

(r. A tulajdoni drdekeltseg jelenlegi aranya.

%

7. Nyeres6gbol val6 riszesedise: ...

%

8. A

gaz-dasagi tirsasdgtran

viselt tisztsige:

t4

III.
I . ()az.dasagi tdrsasdg

2. Szekhelye

3. Gazdasitgi t6rsasag fonn6ia:

4.

Az.

irdekeltsdg fbrnrrija (tulajdonos, r6szv6nyes. bt. esetirr beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni

drdekeltsdg keletkezesekori areinya:

%

6. A tulajdoni

6rdekeltsdg jelenlegi aranya:

%

7

. Nyeresdgbol

8.

A

o/
/o

val6 rdszeseddsel. ................

gazdasdgi tdrsas6gban viselt tisztsege:

lv.
L. Gazdas6gi tarsasdg neve: .... .. ....... .......

.....

o

2. Szdkhelye:

3. Gazdasdgi t6rsas6g formaja:

4. Az drdekeltsdg formdja (tulajdonos,

r6szv6nyes, bt. eseten beltag/ktiltag stb.)

5. A tulajdoni drdekeltsdg keletkezdsekori afttnya:

o/
/o

6. A tulajdoni drdekeltseg jelenlegi aralnya:

o/
/t)

7

o/
/o

. NyeresegbSl val6 rdszesedesel ........................

8.

A

gazdasdgi t6rsasdgban viselt

tisztsige:

.....

.....

l5

v
I. Gazdasdgi tarsasag neve:
2. Szel<helye.

3. Gazdasttgi tdrsasdg forrn6ja

4. Az drdekeltsdg formdja (tulajdonos, r6szvdnyes. bt. eset6n beltag/ktiltag

5. A tulajdoni drdekeltsig keletkezdsekori arttnya:..

%

6. A tulajdoni irdekeltsig

o/
/a

jelenle,_{i ardnya: ....

1. Nyeresigbol valo rdszeseddse:
8.

A

stb.):

o/
/o

...

gazdasagi tdrsas6gban viselt tisztsdge:

vr.
l.

Gazdas6gi tarsas6g neve:

2. Szekhelye

3. Gazdasdgi titrsas6g formej a:...

4. Az drdekeltsdg formdja (tulajdonos, r6szvdnyes, bt. eset6n beltag/ktiltag

5. A tulaidoni irdekeltseg

keletkez6sekori ar6ny-a:

6. A tulaidoni drdekeltseg jelenlegi
7

.

8.

Nyeresegtrol val6 riszesedise:.

A

.

ar6ny-a:

.

gazdasitgi t6rsas6gban viselt tisztsege

..

o/
/o

%

,Yo

stb.):

l6
D) resz*

KTMUTATAS
saj{t prirtjft6l vag.v
k6pvisel6csoportj rit6l, illetve a ttirv6nyhoz6i nrunliit tdm o gatti alapitvdnyt6l
kapott, a k6pvisel6 munkijinak ell6t{s{hoz sziiks6ges vag.v azzal szoros
iisszcftigg6sben l6v6 juttatisokr6l 6s ingyencs hasznilatba adott dolgokr6l
(a tovrlbbiakban: juttatds)
az orsz{gg.viil6si k6pviseldnek tzOt'sz'itggy-til6stdl'

A juttat6s ideie

A i uttatirs meg

A juttaths drteke

neY ezdse

2o4?
2o4&

2o,{l
Qol(

k)m,il
l?L{cuEK 6q LY,1, m
VATEOoK EEL-L Zq ( oq>
rel--?8},8:/-€J I ,l 3{- g6;D
lrcO/
L€c:t4A eFF tLt-T
urcH ttr?4s

I

.ZQ,(

T

Csak az arsz.aggytilesi kepvisel6 tolti ki!

ll
E) rcsz*

KII\TIITATAS
az orszitggiil6si k6pvisel6nek k6pvisel6i megbizatfsiival iisszefiigg6sben I<apott
aj{nd6kair6l 6s az e nyilatkozat D) pontja ald nem tartozfi ingyenes juttat{sair6l
(a tovibbiahban: ajnnddk)

Az ajand ekozits ideie

Az

ai

6nd6k ntegrlevezise

'' Csak a7. orsliiggytilctsi kepviselo tolti ki!

Az aidndek ertdke

IB

F) rcsz
I(TMU'I-AT'AS
brirrnil.ven tev6l<enys6gc, ingri vag_y- ingatlan tulajdona, illetve ezekhcz ftiziidf eg"v6b
jogosults{ga alapj{n, tovibbrl c nyilatliozat C) pontjiban nrcgieltilt gazdasigi
tirsasrig(ok)nal< juttatott illami, illetve eur6pai uniris t{mogat{sokr6l (a

tov{bbiakban: timogat:is)
A tarnogaffis

A tarnogatas

A tdnrogatas

A tamogatast

A tamogat6s

A tamogatiis

jogosulda

megsz etzesenek

megsz erzesellek

nyujto

celj a

ert6ke

ogcfme, rn64ia

idoporrtia

f

>k

*:f

Kert: .*B. UDA.P€ST ...., ....27.2..Q..

e,

...Y.1

[1.. h6 .../..Q

nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem k<izcis hdztart6sban 616 h6zas-ldlettdrsatn,
.....

.T.g. .R.a-l .4s

...

/ .(.'D. {.Ko

valamint a velem kozos htntafi6sban elo gyermeke(i)tn,

nyi I atkoz atifil nyi I atk ozatait*

4
a

*

Csak az orszirggl'(ilcsi ltepvisclo t6lti ki!

fu/

kepviselti al6ir6sa

