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A nyilatkozatot ado szemdlye

l.
a)

A nyilatkozatot ad6 * ,
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b)

az orszftggytil6si kdpvisel6vel kdzos ht.rirartitsban elo hdzas- vagy 6lett6rs
(a tov6bbiakban : hiaas- I elett6rs)

c)

az orsziggytildsi k6pviselovel kozos hinartitsban 6lo gyermek
(a tov6bbiakban: gyermek)

2.

Az orsztrggytil6si kdpviselo neve:

a

J

A h6zas-lelett5rs neve:

4

A gyermek neve:
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A) r6sz
VAGYONI NYILATKOZAT
I.
Ingatlanok*

l.

a)

A teleptilds neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):
.,.....1.1

t

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Mtiveldsi

d)

Az 6ptilet fo rendeltetds szerinti jellege (lak6hin, iidtil6, gazdasdgi dptilet stb.),
az epilet alaptertilete :

6,ga

(vagy a mtivel6s al6l kivett tertilet elnevezdse):

.Qrt<l l"

e)

Az

ingatlan jogi jellege (csal6di

lA
..1....'.

l/or

hin, t6rsash6z, szovetkezeti hfn, miemlek, mtihely,

tzlet, mtiterem, rendelo , gardzs, b6nyatelek stb.):

0 A nyilatkozo

jogfull6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszonllvezo,

bdrl6 stb.):

g)

h) A szerz€,s jogcime, idej e (a jogviszony kezdete):
,(
J

'

4

Kdzds tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad mdrt6ke

.t.ndr,,.k*:(1.

..s. 1*.
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Az ingatlan-nyilvantartasi adatokkal megegyezoen kell kitoltcni!
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a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Mtiveldsi irya (vagy

d)

Az 6ptilet fo rendeltet6s szerinti jellege (lak6h6z, tidtil6, gazdasiryi dptilet stb.),

a muvelds al6l

az 6ptilet alaptertilete

e)

kivett tertilet elnevezdse):

:

hitz, mteml6k, muhely,

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, tittsashin, szo
ilzlet, mtiterem, rendel6 , gartns, b6nyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6 jogitll6sa (tulajdonos,

illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvezo,

b6rlo stb.):

g)

Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni

mdrtdk

h) A szerz€,s jogcime, ideje (a jogvi

kezdete):
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a)

A telepiilds neve, ahol az

b)

Az ingatlan tertil

c)

Mtiveldsi irya (vagy

d)

Az 6ptilet fo
az eptilet al

e)

tlan fekszik (Budapesten kertilet is):

tivelds al6l kivett tertilet elnevezdse)

tet6s szerinti jellege (lak6hh1

tidtilo,

gazdasdgi 6p{ilet stb.),

ete:

Az ingatlan jogi jellege (c sal6di h(n, tdrsashilz, szdvetke zeti hhz, mriemldk, mtihely,
tizlet, mtiterem, rendelo ,, gardzs, b6nyatelek stb.):

0 A nyilatko zo jogdlldsa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszonllvezo,
bdrlo stb.)

g)

Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad mertdke

h) A szerzes jogcfme,

ideje (a jogviszony kezdete):

4
a.

4.

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagysSga:

c)

Mtiveldsi

d)

Az dptilet fo rendeltetds szerinti jellege (lakoh6z, tidtilo, gazdashgi dptilet stb.),

6ga

(vagy a mrivelds al6l kivett tertilet elnevezdse):

az dptilet alaptertilete:

e)

Azingatlan jogi jellege (csal6di htn,tirsashtn, sz6vetkezetihtn, mtieml6k, mtihely,

izlet, mtiterem, rendel6 ,

garttzs, b6nyatelek stb.):

0 A nyilatkozo jogitll6sa (tulajdonos,

6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon 6lvezo,

b6rlo stb.)

g)

Kdzcis tulajdon esetdn a tulajdoni hfnyad

h) A szerz6,s jogcime,

ideje (a jogviszony

):

5.

a)

A teleptil6s neve, ahol az

b)

Az ingatlan tertiletnagy

c)

Muvelesi 6ga (vagy

d)

Az dptilet fo rendeltet6s szerinti jellege (lak6h6'2, iidtil6, gazdasigi eptilet stb.),
az epilet alaptertilete :

e)

Az ingatlan j ogi j ellege (csal6di hdz, thrsashtu, szdvetke zeti htn, mtiemldk, muhely,

a

fekszik (Budapesten kertilet is):

vel6s al6l kivett teriilet elnevez6se)

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

0 A nyilatkozo jogitll6sa (tulajdonos,6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvezo,
b6rl6 stb.):

g)

Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni hinyad mdrteke

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

5

6

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Miiveldsi

d)

Az dptilet fo rendeltetds szerinti jellege (lak6hilz, tidtil6, gazdasdgi dptilet stb.),
az lptlet alaptertil ete :

e)

Az

6ga

(vagy a muvel6s alol kivett tertilet elnevez6se):

ingatlan j ogi j ellege (csal6di

hiz, ttrsashfn, szovetke zeti hdz, mtieml6k, mtihely,

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

0 A nyilatkozo jogftll6sa (tulajdonos, 6lland6, il

tartos haszn6l6, haszonllvezo,

b6rl6 stb.)

g)

K6zos tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad

h) A szerzds jogcime, ideje (a jogviszony

,):
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a)

A teleptil6s neve, ahol az ingatlan

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Mtiveldsi flga (vagy

d)

Az eptilet fo rendeltetd szerinti jellege (lak6h6z, tidtilo, gazdasdgi eptilet stb.),
az ep;Jlet alaptertilete :

e)

Azingatlanjogi jellege (csal6di htn.,tirsashdz, szcivetkezetihdz,mtieml6k, mtihely,

am

(Budapesten kertilet is):

al6l kivett tertilet elnevez6se)

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

0 A nyilatko z6 jogitlldsa (tulajdonos, 6lland6,

illetve tart6s haszn5l6, haszonllvezo,

bdrlo stb.):

g)

Kdzds tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad mdrtdke

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

6

II.
Nagy 6rtekii ingosfgok
1. Gdpj{rmiivek:

a)

o

szem6lygdpkocsi
a szerzd,s idej e, j ogcime

0t

Ca<
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..... trpus

tfpus

a szerzds idej e, j ogcf me

tfpus
a szerz6,s ideje,

b)

jogcime

tehergdpj6rmti, aut6busz:

tipus

a szerzds ideje, jogcfme

tipus

a szerzds ideje, jogcfme

tipus

a szerz€s ideje, jogcime

c)

motorkerekp6r:

tfpus

a szerz6,s ideje, jogcfme
tipus

a szerzds ideje, jogcime

tfpus
a szerz€,s ideje, jogcime

t
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2.

Yizi vagy l6gi jfrmti:

a)

jellege:
tipusa:

a szerzds ideje, jogcime

b)

jellege:
tfpusa:

a szerzds idej e, j o

3.
a)

V6dett miialkotis, v6dett gyiijtem6ny:
egyedi alkot6sok:
megnevez6s

db

megnevez6s

db

megnevez6s

db

megnevezds

db

megnevezds

db

megnevezds

db

a szerz€,s ideje, jogcime:

a szerzds ideje, jogcime:

a szerzds ideje, jogc(me:

b)

gytijtemdny:

a szerzds idej e, j ogcime:

a szerzds ideje, jogcime:

a szerzds ideje, jogcfme:

8

4.

Egydb, darabonk6nt vagy k6szletenkdnt (gytijtem6nyenkdnt) az Orszitggyul6srol szolo
2Ol2.6vi XXXVI. tdrvdny 104.$ (1) bekezd6se szerinti k6pviseloi tiszteletdij hathavi
osszegdt meghalad6 ertekti ingos6g:

a)

megnevez6s

a szerzes idej e, j ogcime:

b)

megnevezds

a szerzds ideje, jogcfme:

c)

megnevezds

a szerz6,s idej e, j ogcfme:

d)

megnevez6s

a szerzds ideje, jogcime:

e)

megnevezds

a szerzds ideje, jogcime:

5.

Ert6kpapirban elhelyezett megtakarit6s vagy egydb befektetds (r6szv6ny, kotv6ny,
reszjegy, kincst6rjegy, vagyonjegy, nagy drtdku biAosft6s stb.):

a7

megnevez6s

w*'..{fu:s.

n6v6rt6k, biztosft6si osszeg

ndv6rt6k, biztositdsi

V-',

f:t.

megnevez6s:

<isszeg:

megnevez6s:

ndvdrtdk, biztosit6si cisszeg

megnevezds

ndv6rtdk, biztosft6si 6sszeg

megnevezds:

n6vdrt6k, biztosft6si osszeg:
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6.

Takardkbetdtbenelhelyezettmegtakarit6s

t/hAI o

Irt
Fr

7. Az Orsz6ggyuldsrol

sz6l6 2012.6vi XXXVI. torvdny 104. $ (1) bekezd6se szerinti

kdpviseloi tiszteletdij hathavi osszeg6t meghalad6 kdszpdnz:

\-_

8.

Az

a)

hitelintdzeti szilmlakcivetel6s:

dsszessegeben az Orszirggytil6sr6l szol6 2012. 6vi XXXVI. torv6ny 104. $
bekezdese szerinti kdpvisel6i tiszteletdij hathavi dsszegdt meghalado
hitelint6zeti szitmlakcivetel6s vagy m6s, szerzodd,s alapj6n fenn6llo pdnzkovetelds:

Ft

(l)

forintban
dev

b)

izitb an ( fo ri nt6 rt6ken)

m6s szerzodds alapj6n fenn6llo p6nzkovetelds tisszege:
Ft

9.

M6s, jelent6sebb 6rt6kti vagyont6rgyak, ha azok egytittes 6rtdke az Orszttggytil6sr6l
sz6l6 2012.6vi XXXVI. torvdny 104. $ (l) bekezd6se szerinti kdpviseloi tiszteletdfj
hathavi osszeg6t meghaladj a:

megnevez6s:
megnevezds:
megnevez6s:
megnevezds:
megnevezds:
megnevez6s:

megnevez€s:
megnevezds:

I

l0

III.
Tartoz{sok
Ebben a rovatban k6rjiik feltiintetni a ktiztartoz:is cim6n,
valamint a hitelintdzettelvagy mag:inszem6lyekkel szemben
esetlegesen fenn{l16

1.

tartoz{sait

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

2.

Hitelint6zettel szembeni tartozits (hitel, kdlcson stb.)
Ft

3.

Mag6nszemdlyekkel szembenitartoz6s
.Ft

IV
Egy6b ktizlendtik

- 1l
t
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B) r6sz*
T6VTNELEMNYILATKOZAT
(az orszitggyrildsi k6pvisel6 javadalmazdsin kfvtili ad6koteles jdvedelmek)

1.

Foglalko ztsa

olan

JJ.,

I

tR

Munkahelye
S

lgen

z{inetelteti -e fo gl alko ztrstfi:

neffI
Fo g talko zdshbol

Ft

szirmaz6 havi adokcitel es (brutt6 ) j dvedel me

2. Az 1. pontban irt foglalko zisfn kivtili, valamennyi olyan tev6kenysdge,
ad6kcite I es j civede

lme szirmazik'.

cl/.tqto(

a) A tev6kenys6g megnevez6se

,'

*<,rlU"

*'b

amelybol

(li i:bL'\qA ;)

b) A kifizeto szemdlye
(kiv6ve a jogszab6lyon alapul6 titoktart6si kotelezettseg a[6 es6 tevdkenys6gek):

N*

ffi

tu

c) A jdvedelem rendszeress6ge (havi, egyeb rendszeressdgu,

d) A jovedelem (brutto) osszege

*

Csak az orszttggyiilesi kepviselo tolti ki!
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ooo,
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"tgi

Ft

'#t

vagy idoszakos):

,N"

-12
I

a) A tevdkenys6g megnevezise:

b) A kifizeto szemdlye
(kivdve a jogszab6lyon alapul6 titoktart6si

al6 eso tevdkenysdgek):

rendszeress6gu, eseti vagy id6szakos)

c) A j6vedelem rendszeressdge (ha

:

Ft

d) A jcivedelem (brutt6) osszege

a) A tevekenysdg megnevezdse

b) A kifizeto szem6lye
(kivdve a jogszab6lyon alapulo titoktart6si

c) A jovedelem rendszeress6ge

d) A jdvedelem (brutt6) dsszege

,g al6 eso tev6kenysdgek):

egydb rendszeressdgu, eseti vagy id6szakos):

Ft

l3
C) r6sz
G AZD ASACT ERDEKELTSEG I NYILATKOZAT
Gazdasdgi tirsas{gban fennfll6 tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:

I.

l.

Gazdas6gi t6rsas6g neve

2. Szdkhelye

3. Gazdas6gi tdrsasdg form6ja
, rdszvdnyes, bt. eset6n beltag/ktiltag stb.):

4. Az 6rdekelts6g formija (tulaj

5. A tulajdoni drdekeltsdg keletkez6sekori arfnya;
6. A tulajdoni

6rdekeltseg jelenlegi ardnya:

7. Nyeres6gb6l valo

8. A

%

%
%

rdszeseddse

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

II.
l.

Gazdas6gi tdrsas6g neve

2. Szdkhelye

3. Gazdas6gi t6rsas6g form6ja:

4.

Azdrdekelts6g formaia (

donos, r6szv6nyes, bt. esetdn beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni drdekeltsdg keletkezesekori arfrnya
6. A tulajdoni

erdekeltsdg jelenlegi artnya

7. Nyeresdgbol val6

8. A

rdszesed6se

gazdas6gi t6rsas6gban viselt tisztsdge

%

%

%

-14
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l.

Gazdasagi tdrsasdg neve

2. Szekhelye

3. Gazdas6gi t6rsas6g form6ja

4. Az drdekelts6g form6ja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. esetdn bel

5. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkezdsekori aranya
6. A tulajdoni

6rdekeltsdg jelenlegi artrnya

7. Nyeresdgbol val6 rdszeseddse
8.

A

stb.):

%

%

%

gazdastryi tarsas6gban viselt tisztsdge

1. Gazdas6gi t6rsas6g neve

2. Szdkhelye

3. Gazdas6gi t6rsas6g

4.

Az6rdekeltsdg

5. A tulaj
6. A tulaj doni

a (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. esetdn beltaglktiltag stb.):

ts6g keletkezdsekori ar:inya

6rdekelts6g jelenlegi ar6nya:

7. Nyeresdgbol val6
8.

a

rdszeseddse

A gazdasdgi t6rsas6gban

viselt tisztsdge

%

%

%

-
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V

l.

Gazdasdgi t6rsas6g neve

2. Szdkhelye

3. Gazdas6gi t6rsas6g form6ja

4. Az drdekelts6g form6ja (tulajdonos, rdszvdnyes, bt.

tag stb.):

esetdn bel

5. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkezdsekori ariinya

%

6. A tulajdoni 6rdekelts6g jelenlegi afinya:

%

7. Nyeresdgbol val6

%

r6szesed6se

8. A gazdasdgi t6rsasdgban viselt tisztsdge

l.

Gazdas6gi tarsas6g

2. Sz6khelye

/
3. Gazdas6gi t6rsas6g

4. Az 6rdekelts6g fo

5. A tulajdoni
6. A tulaj
7- Nv
8.

A

a:

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

tsdg keletkezdsekori ariny a

6rdekelts6g j elenlegi ar6nya:

gb6l val6 r6szeseddse

gazdasdgi t6rsasigban viselt tisztsdge

%

%

%

-
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D) r6sz.

KIMUTATAS
az orsz,iggyiildsi k6pviseldnek rz Orsziggyiil6st6l, sajrlt p:lrtjrlt6l vagy
k6pvisel6csoportj{t61, illefve a ttirv6nyhoz6i munk:it tirmogat6 alapftvzinyt6l
kapott, a k6pvisel6 munkfjrinak clkltrls{hoz sziiks6ges vilgy azztl szoros
tisszefiigg6sben l6v6 juttatfsokr6l 6s ingyenes hasznflatba adott dolgokr6l
(a tov:lbbiakban : j uttatris)

A juttat6s ideje

A juttat6s megnevez6se

11,nob,',(.

A juttatSs drtdke

kQIt,',

Lg{-P

tl*t# -Jrfu"

' Csak az orszlggytildsi

kepviselo tolti ki!
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E,) r6sz.

KIMUTATAS
az orsziggyfil6s i k6pvisel6n ek k6pvisel6i m egb tzatilsiva I tisszefii gg6s ben ka po tt
aj:lnd6kair6l 6.s az e nyilatkozat D) pontja al:l nem tartozil ingyenes juttatfsair6l
(a tov:ibbiakban: ajfnd6k)

Az

*

ajdnddkoz6s ideje

Az qitnddk megnevezdse

Csak azorszirggytildsi kdpviselo tolti ki!

Az ajtnddk drtdke

-

l8

F) r6sz

KIMUTATAS

birmilyen tev6kenys6ge, ing6 vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhez ftizodo egy6b
jogosultsrlga alapjin, tov:ibbi e nyilatkozat C) pontjfban megieliilt gazdasigi
tf rsasig(ok)nak juttatott 6llami, illetve eur6pai uni6s t{mogatrisokr6l (a
tovf bbiakban : t{mogatis)
A t6mogat6s
jogosulda

A t6mogat6s

A t6mogat6s

A t6mogat6st

A t6mogat6s

A t6mogat6s

megszerzes6nek
iogcime, m6d.ia

megszerz6s6nek

nyrijto

celja

6rteke

id6pontia

,/

,1

7
7
7

/

***
Zot-

Kelt

ol

ev

.

h6

cJ^

nap

Jelen nyilatko zathoz csatoltam a velem kozos htaartitsban dlo W-ldlett6rsam,

V,

foJ

0

yt.

valamint a velem kdzcis hdz1'artirsban 6lo gyermeke(i)m,

ffh hor
ny

i I atko

{

>,,LQ

zatfit/ ny il atkozatai t* .

.........

€.( ?. /dt-.:.ilfu......
a k6pviselo al6fr6sa

*

Csak azorszaggytil6si kdpviselo tolti ki!

