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A nyilatkozatot ado szem6lye
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A nyilatk ozatot ad6 *'
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orsz6ggytilisi kdpviselo

b)

az orszil,egytildsi kdpviselovel kozos hiutartilsban el6 h6zas- vagy dlettdrs
(a tov6bbiakban: hazas-l elett6rs)

c)

az orszl,ggytllesi kepviselovel kozos hintartdsban dlo gyerrnek
(a tov6bbiakban: gyernrek)
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A) r6sz

VAGYONI NYII,ATKOZAT

I
Ingatlanok*

1.

a)

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

t
u

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga:

c)

Mtivelesi 6ga (vagy a mtivelds alol kivett teriilet elnevezdse):

d)

Az dptilet fci rendeltetds szerinti jellege (lakoh6z, tidtilo, gazdasitgi dptilet stb.),

Ac,c,

az dptilet alapteriilete:
..t0,.,*s,fld

e)

L.......

Az ingatlan jogi jellege (csal6di haz, tarsashdz, szdvetkezeti haz, mtiernldk, miihely,
iizlet, muterem, rendel6 , gardzs, b6nyatelek stb.):
CS

0 A nyilatkozo

|47
jogitll6sa (tulajdonos, 6llando. illetve tartos hasznilo, haszondlvezo,

berlo stb.):

lr,tuAE?o

AJqS

g)

Kcizos tulajdon eseten a tulajdoni hiinyad mdrtike

h)

A. szerzes jogcime, ideie (a jogviszony kezdete):

'

Ar, irrgatlan-ny'ilvdntartdsi
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vA:dslAl

adatokkal nregegl"ez-oen kell kittilterri!

L
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a)

A teleptilds neve, ahol

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Mtivelesi 6ga (vagy a mrivelds alol kivett tertilet elnevezdse):

d)

Az dpiilet fd rendeltetes szerinti jellege (lakoh6z. iidtil6, gazdasdgi eptilet stb.),
az dptilet alapteriilete

e)

zrz

ingrrtlan fbkszik (Budapesten kertilet is):

:

,-----

Az ingatlan jogi jellege (csal6di haz, tfursashaz, szdvetkezetr haz. rntiemlek, nrtihely.
Uzlet. rntlterem, rendelo,, garazs, binyatelek stb.):

\---------

0 A nyilatkozo jogftlldsa (tulajdonos, 6llando, illetve tart6s haszniio haszonllvezo,
b6rlo stb.):

g)

Ktizcis tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad mdrt6ke:

h) A szerzes j ogcfme, idej e (a j ogvis zony kezdete):
3

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagysiiga

c)

Mtivelesi iga (vagy a mtivelis alol kivett tertilet elnevezise):

d)

Az dptilet fo rendeltetes szerinti jellege (lakohdz, tidtilo, gazdasdgi dptilet stb.),
az dptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csaladi haz, tarsashdz, szovetkezetihin. rntientlek. tn[ihely,
tizlet. rntiterem, rendelo. gardzs. banyatelek stb.):

0 A nyilatkozo jogillasa (tulaidonos. allando. illene
berlo stb.):

g)

Kdzos tulajdon esetdn a tulajdoni hiinyad merteke:

lr) A szerz-,ts jogcinre. ideje (a jo,eviszony kezdete):

tartos haszn6lo. haszotlelvezo,

4

4

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga:

c)

Muvelesi

d)

Az dptilet fo rendeltet6s szerinti jellege (lakoh6z, tidtilo, gazdasigi dpiilet stb.),

dga (vagy a mtivelds

az dpillet alaptertilete

e)

alol kivett teriilet elnevezdse):

:

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hdz, tarsashdz, sztivetkezetihirz. rnrieml6k, muhely,
tizlet, muterem. rendelS , gu'62s, banyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6 jogill6sa (tulajdonos, dlland6,

illewe tartos haszndlo,

bdrl6 stb.): ..

g)

.-------

haszon elvezo,

Kozds tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad m6rtdke

h) A szerzes jogcime,

ideje (a jogviszony kezdete):

5

a)

A telepi.ilds neve. ahol azingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):

b)

Az ingatlan terUletnagys6ga:

c)

Nftiveldsi 6ga (r,agy a mtivelds alol kivett tenilet elnevezdse):

d)

Az epiilet fo rendeltetds szerintijellege (lakoh6z, iidtilo. gazdasdgi dpiilet stb.).
az dptilet alaptertilete

e)

:

Az ingatlan j ogi j ellege (csalridi hdz,

t6rs ashaz, szovetke zeti haz, muemldk. mtihely,

tizlet. rnriterenr, rendelo, garazs, b6.nyatelek stb.):

f) A

nyilatkozti .io96ll6sa (tulaidonos, aillando, illetve tartos haszn6lo. ltaszonelvezo,
bcrlo stb.):

g)

Kdz0s tulajdon eseten a tulaidoni hanyad merteke:

h) A sz.erzes jogcime. ideje (a jogviszony kezdete):

5

6

a)

A teleptilds

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga:

c)

Mtivelesi 6ga (vagy a mtivelds al6l kivett teriilet elnevezdse):

d)

Az 6ptilet fo rendeltet6s szerinti jellege (lakohin, iidiil6, gazdasdgi eptilet stb.),
az epiilet alaptertilete :

e)

Az

neve, ahol

ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):

ingatlan jogi jellege (csal6di hdz, tirsashaz, szovetkezeti hdz, mtiemlek, mtihely.

izlet, mriterem,

f) A

nyilatko
bdrl6 stb.)

g)

arz

rendel6

. garizs. bSnyatelek stb.):

z6 jogftll6sa (tulajdonos, 6llando, illetve tart6s haszn6lo,

-.--

Koz6s tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad rnefidke

h) A szerz6,s jogcime,

haszotrclvezo,

ideje (a jogviszony kezdete):

7.

a)

A teleptilds neve, ahol az ingatlan fbkszik (Budapesten kenilet is):

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga

c)

N{tivelesi 6ga (vagy a mrivelis a16l kivett tertilet elnevez6se):

d)

Az dptilet fo rendeltetds szerinti jellege (lakoh6z, tidtilo, gazdasdgi eptilet stb.),
az eplj,let

e)

Az

al

aptertilete

:

ingatlan j ogi j ellege (csal6di haz, tirsashaz, szovetke zeti

hiz. rntiemldk. mtihely,

tizlet. m[iterem, rendelo , garazs. bdnyatelek stb.):

0 A nyilatko 26 jo_q61l6sa (tulajdonos, 6llando.
birlo

g)

illetve tartos haszn6lo. haszotrclvezo,

stb.)

Kozcis tulajdon esetdn a tulaidoni hanyad rn6rtdke:

.....

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

'..:.....".
.-.'.....--
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II.
N"gy 6rt6kri ing6sdgok

I. G6pjnrmiivck:

a)

szemilygipkocsi

v.t*c.vl/.nQ.eA

a szerzes ideje, jogcf nte

a/ !, (?t ! !)

tfpus

Jn'sArt

tfpus

a szerzds ideje. jogcinte

tipus

a szerz€s ideje, jogcirne

b)

tfpus

tehergdpjdnnti, aut6busz:
a szerzd,s ideje, iogcfme

tipus
a szerz€,s idej e. j ogcime

-__.---

tipus

a szerz6.s ideje, jogcirne

c)

motorkerdkp6r:

tipus

a sz,erzes idcje, jogcime:

tfpus
a szerz€,s ideje. jogcirne

tfpus

a szcrzes idejc, jogcime:

l

2.

Yizi vag)' l6gi j:innti:

a)

jellege:
tipusa:
a sz,erzds icleje, jogcime

b)

:

jellege:
tipusa:
a szerzd,s idej e, j ogcfme

3.
a)

V6dett miialkotis, v6dett gyiiitem6ny:
egyedi alkot6sok:
nregnevezds

db

megnevezds

db

a szerzd,s ideje, jogcime:

a szerzds ideje, jogcfnre:
megnevez6s

a szerzls ideje, jogcfrne:

b)

---.-

db

----

gytijtemeny:

. me-qnevczis

db

megnerrezis

db

a szerzds ideje, jogcinre:

a s'zerz€s ideje, jogcime:

megnevezds
a szerz{,s ide.jc. jogcfure:

-----

db

8

4.

Egy,eb. darabonkdnt vagy kdszletenk6nt (gytijtemdnyenkdnt) a mindenkori kdpviseloi
alapdii llathavi osszegdt meghalado drtekti ing6sirg:

a)

mcgncvczds:

a szerzes ideje, jogcfme:

b)

megnevezds:

a szerzds ideje, jogcime:

c)

megnevezds:

a szerzes ideje. jogc(rne:

d)

megnevezds:

a szerzis ideje, jogcime:

e)

megnevezes:

a szerz€s ideje, jo-ecfme:

5.

Ertdkpapfrban elhelyezett megtakarit6s vagy egyeb befektetes (reszvdny, kowdny,
rdszj egy, kincstdrj egy, vagyonj egy, rtagy 6rtdkr,i biztosit6s stb. ) :

megnerrezds:

ndvdrt6k, biztositisi osszeg:

megnevezds:

ndvirtdk, biztosft6si osszeg:

megnevezds:

nevertek, biztosit6si osszeg:

megnevezds:

ndvertdk. biztosit6si Osszeg:

rnegncvez6s:

nevdrtek. biztosftisi osszeg:

-----

L)

6.

Ft

Takardkbetdtben elhelyezett rnegtakarftds

Ft

7.

A rnindenkori kipvisel6i alapdij hathavi

osszeget meghalado kdszpdnz:

---'----

Ft

8.

Az dsszessegdben a mindenkori kepviseloi alapdil hathavi osszegdt meghalado
pdnzintd zeti sziml akovete ld s vagy md s, szerzo dds a l apj an fen ndl lo pdnzkcivetel ds :

a)

pdrrzintizeti szdmlakdvetel6s:

forintban
deviz6ban (fori nterteken)

b)

nr6s szerzod€,s alapjan fenndllo pinzkovetelis osszege:
Ft

9.

IV{6s, jelentosebb drtekri vagyont6rgyak, ha az,ok egyiittes
kdpviseloi alapdij hathavi osszegdt meghaladja:

megnevezds:

megnevezis:
megnevezds:
megnevezds:

megnevezds:
megnevezds:
me

gnevezis:

rnegnevezds:

---

ertike a mindenkori

-

l0

III.
Tartoz{sok
Ebben a rovatban k6rj{il< felttintetni a l<tiztartozils cim6n,
valamint a p6nzint6zettel vagy rnag{nszenr6l.velil<el szenrben
esetlegeseu f'enn{ll6 tartoz{sait

1.

Koztartozds (ado. v6m, illetdk. tb-jirulek stb.)

-.-.--

2.

Ft.

Pdnzintezettel szembeni tartoztts (hitel, kolcson stb.)

h

2 l-(

T+
Irt

3.

Maginszem6lyekkel szembeni tartozds
Ft

IV
Egy6b ktizlendtik

- ll
B)
TOVPOELE,M

r,5sz"
N

YI LATK OZAT

(az orszaggyildsi kepviselo iavadalmazirsAn kivtili adokdteles iOvedehnek)

I

.

F-oglalko zdsa

Munkahelye
S

ztinetel teti -e fo gl alko

z[sifi:

rgen

nem

Foglalkozasdb6l szannazo havi adokoteles (bruttir) jovedelme

Ft

pontban (rt foglalkoztsin kfvtili, valamemyi olyan tevdkenysdge, amelybol
ad6kotel es j ovedel me szirmazik:

2. Az l.

a) A tevdkenyseg megnevezdse: .....

b) A kifizeto szerndlye
(kivdve a jogszabdlyon alapul6 titoktart6si kotelezettsdg al6 eso tevekenysdgek):

c) A jovedelem rendszeressege (havi, eg"v-ib rendszeressegri, eseti vagy idoszakos):

d) A jovedelem (brutt6) osszege

.

Csak

at. <.trsz.aggyiilesi

kdpviselo tOlti ki!

F't

-12

a) A tevekenl,'seg nregnevezdse

b) A kifizeto szemil,v-e
(kivdve a jogszabdlyon alapul6 titoktartzlsi kotelezettseg al6 eso ter,6kenysdgek):

c) A jcivedelem rendszeressege (havi, egyib rendszeressdgu, eseti vagy idoszakos):

d) A jovedelem (brutt6) osszege

Ft

a) A tev6kenysig megnevez6se

b) A kifizeto szemdlye
(kiveve a jogszabdlyon alapulo titoktart6si kotelezettsdg al6 eso tevekenys6gek):

c) A iovedelem rendszeressdge (havi. egyeb rendszeressdgti. eseti vagy idoszakos):

d) A.f ovedelern (brutto) cisszege

Ft

-

t3

C) r6sz

GAZDASACT ERDEKELTSEGI NYILATKO ZAT
Gazdasigi tdr.sasigban fennill6 tiszts6ge vagy 6rdel<eltstige:

I
l.

Gazdasdgi tdrsas6g neve

2. Sz6khelye

3. Gazdas6gi tiirsas6g form6ja

4. Az 6rdel<eltsig

fornr6.ia (tulajdonos, reszv6nyes. bt.

beltag/ktiltag stb.)

5. A tulajdoni irdekeltsig keletkezesekori n'imya

o/
/o

6. A tulajdoni irdekeltsig jelenlegi ardnya

o/
/t)

7. Nyeresdgbol valo reszesedd

o/
/o

8. A gazdasigi

tarsas6gban viselt

ti

ge

II.
l.

Gazdas6gi tarsas6g neve

2. Szdkhelye

3. Gazdas6gi t6rsas6g

4. Az drdekeltsd

5. A tulajdo
6. A tul
7. N
tt.

a

a (tulajdonos, reszven.y-es, bt. eseten beltag/ktiltag stb.):

drdekeltsdg keletkezesekori ardnya

oni drdekeltsdg.ielenlegi ardnya

segbol val6 reszesedese:
gazdasagi tirrsasdgban viselt tisztscgc:

(\/
/o

1l/

/o

o/
/o

-14

ilI
l.

Oaz.dasigi tarsas6g nevc

2. Szdkhelye

3. Gazdasirgi tdrsas6g fonndia

4. Az,6rdekeltsdg fbrmdja (tulajdonos, riszvrinyes. bt. eseten

5. A tulajdoni drdekeltsig
6. A tulajdoni

keletkezesekori ar6,nya

drdekeltsdg jelenlegi ar6nya:

A

%

o/
/o

o/
/o

7. Nyeresdgbol val6 rdszeseddse
8.

tag stb.):

bel

gazdasdgi t6rsas6gbem viselt tisztsdge

IV
1. Gazdas6gi tdrsas6-e neve

2. Szdkhelye

3. Gazdasdgi t6rsas6g forrn6j

4. Az drdekeltsig form

(tulajdonos, rdszvdnyes, bt. eseten beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni

kel etkez6sekori ar tny a

6. A tulaj

drdekeltsig j elenlegi ar6nya

7

gbtil valo reszesedese

8.A

6gi tdrsasdgban viselt tisztsdge: .....

%

o/
/o

o/
/o
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v
l.

Gazdasfgi trirsasdg neve

2. Szekhelye

3. Gazdasdgi t6rsasdg fonn6ja:

4. Az erdekeltsdg tbrmija (tulajdonos,

reszvdnyes. bt. eseten beltag/kriltag

5. A tulajdoni irdekeltsdg keletkezesekori afinya

o/
/o

6. A tulajdoni erdekeltsig jelenlegi ariinya

%

o/
/1)

7. Nyeresdgbol valo reszeseddse
tt.

A

gazdasagi t6rsas6gban viselt tisztsdge:

vr.
l.

Gazdasdgi tzlrsas6g neve

2. Szdkhelye

3. Gazdas6gi tirrsaseig lbrmirja:

4. Az

drdekeltse-u form6ja

5. A tulajdoni
6. A tula.f doni
7. Nyere

8.4

donos, rdszvdnyes, bt. esetdn beltaglktiltag stb.):

Itseg keletkezdsekori ardnya

keltsig jelenlegi ar6nya:

bol valo riszesedise
shgi tarsas6gban viselt tisztsdge

o/
/o

%

0/
/o

-
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D) r6sz.

KIMUTATAS
orsz'igg"til6si k6pviscl6nek az Orszrigg,rrilcst6l, saj{t p{rtj{t6l vag,v
kdpvisel6csoportj{t61, illetr e a ttin'6n1,hoz6i munliit t{ntogatti alapitvf nyt6l
kapott, a li6pvisel6 munl<{j{nak elkiteis{hoz sztiks6ges vag-v azzal szoros
tisszcftigg6sben I6v6 juttatfsokrril 6s ingy-enes hasznrllatba adott dolgokr6l
(a tov:lbbiakban: juttatfs)
'az

A juttatas ideie

1C ,1t,

"

c5

QC4t.oi
7C,,0.

' Csak

cI

ar. <trsz.iggyiilcsi

A j uttatirs megnevezdse

I

EcPTs

v-,QCC . Cc-C

4

vlCc.

LqficT
l,tzenaNg estlnhT5

kepvisel(i tolti kil

A juttatirs drteke

{

N 6c.ca,

C(/ C
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E) r6sz-

KIN{T]TATAS
az orsz,iggyril6si k6pviseliinek k6pviseltii meghizathshval iisszcfiiggesben kapott
ai6nd6kair6l 6s az e n-vilatkozat D) pontja ali nem tartozf ingl'enes juttat{sairtil
(a tov{bbialiban: aj{nd6k)

Az

Az ajanddkozds ideie

ajdnddk nte gnevezdse

/

_7_-

' Csak a7. orsz.agg.ytilisi kipviselo

tOlti ki!

Az aj6ndik ertdke

-

l8

F) resz

KIMUTATAS
b{rnril.ven tev6l<eny,s6ge, ing6 vag}, ingatlan tulajdona, illetve ezelihez ftiz(itlii egv6b
jogosults:iga alapjin, tovrlbbri e nyilatliozat C) pontjiban nregieltilt gazdas{gi
t{rsas{g(ok)nal< juttatott fllarni, illetve europai uni6s t{rnogatrlsokr'61 (a
tovf bbialiban : t{mogat{s)

A

A t6mogat6s
jogosulda

A tinrogat6s

A tamogat6st

A tdmogatils

rxegszerzdsdnek

nyujto

celja

tfuno,eatds

megszerzesinek
.jogcfnre, m6dja

drtdke

idopontja

7

./

:F:F:f

CV

..a.4......... h6
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nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem kozos htutarl|sban elo hdzas-lelett6rsatn,

it ui,- rq g :[. - *'G'

?9R !nvM.{

valarnint a velem kozcis hiztafiisban elo gyermeke(i)rn.
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