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A nyilatkozatot ado * :

a)

orsziggytilesi kdpviselo

b)

az orszaggytildsi kepviselovel kdzos hiztartdsban dlo hdzas- vagy dlettdrs
(a tovdbbiakban: hazas- I elett6rs)

c)

az orszdggyiilesi kepviselovel kozds hdztartdsban dlo gyennek
(a tov6bbiakban: gyermek)

2.

Az

3

A hirzas-/ilettars neve

1

A gyermek neve:

orsza-ugytilesi kepviselo neve:
:

*Csak a sajdt szemcl.v-el'e voltatkoz6 adatokat toltse ki!
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A) r6sz

VAGYONI NYII,ATKOZAT

I
Ingatlanok*

I

a)

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

'3aL'H?hV{}l--I

2oL 0

t

b)

Az ingatlan teniletnagysdga:

c)

M(rvelesi 6ga (vagy a mtivelds alol kivett tertilet elnevezdse)

d)

Az dptilet Io rendeltetes szerinti jellege (1,^ktthfuiidtilo, gazdas6gi dpiilet stb.),
az dptilet alaptertilete:

Sq
e)

:

L

.n*

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hiz, tarsash6z, szdvetkezeti h6z, mtiernldk, mtihely,
rizlet, mtiteretn, rendel6, garizs, b6nyatelek stb.):

0 A nyilatko zo jogdll6sa (tulajdonos, 61land6. illewe tartos haszn6lo, haszonelvezo,
b6rl6 stb.):

g)

Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni hdnyad mdrt6ke:

h) A szerzes jogcime, ideie (a jogviszony

'

Az.

kezdete):

ingatlan-nl,ilviurtart.lsi adatol<kal rtregegy"ezoen kell kitolteni!

,L

a
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a)

A teleptiles neve, ahol

b)

Az

c)

Mrivelesi 6ga (vagy a rnriveles alirl kivett terulet elnevezese):

d)

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

ingrrtlan fekszik (Budapesten kenilet is)

rngatlan tertiletnagysziga:

az dptilet alaptertilete

e)

arz

:

Az ingatlan jogi jellege (csalddi h6z, tdrsashiz, szovetkezetthaz. rntiemldk, mtihely,
tizlet. rntiterem, rendelS, garizs, bdnyatelek stb.):

0 A

nyilatko
b6rl6 stb.):

g)

z6 jogttll6sa (tulajdonos, iillando, illetve tartos haszn6l6,

haszon €,lvezo,

Kcizcis tulajdon esetdn a tulajdoni hdnyad mdrtdke:

h) A szerz€,s jogcime, ideje (a jogviszony

kezdete):

3

a)

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

b)

Az ingatlan terliletnagys6ga:

c)

Muvel6si

d)

Az dptllet fo rendeltetes szerinti jellege (lakoh6z, tldtil6, gazdasdgi dptilet stb.),
az dpiilet alaptertilete:
-

e)

Az ingatlan jogi jellege (csaladi haz, tdrsashdz, sz6vetke zeti hin. rntieml6k. rntihely,

6ga (,ragy a mtivelds a16l

kivett tertilet elnevezise):

tizlet, mtiterem, rendelo" gardzs. binyatelek stb.):

f) A nyilatkozo iogttlldsa (tulajdonos. 6llando.

illen'e tart6s haszndlo. haszottelvezo,

berlo stb.): ..

g)

Kcizos tulajdon eseten a tulajdoni h6nyad ttrdrteke:

h) A szerzd,s jogcf Ine. ideie (a jogviszony

kezdete)

4
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a)

A teleptilds neve, ahol az in-qatlan fekszik (Budapesten kertilet is):

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga:

c)

Muveldsi 6ga (vagy a muvel6s al6l kivett tenilet elnevez6se):

d)

Az dptilet fo rendeltetes szerinti jellege (lakohdz, tidtilo, gazdasigi eptilet stb.),
az eptilet alaptertilete

e)

:

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hiz, tdrsashiz, sztivetkezetrhi.z. rnriemldk, mrihely.
tizlet, mtiterem. rendel6, gardzs, banyatelek stb.):

0 A nyilatkozo jogftllasa (tulajdonos, dlland6, illewe tartos haszn6l6, haszonelvezo,
bdrlo stb.):

g)

Kozds tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad mdrteke

h) A szerzds j ogcime, idej e (a j ogvis zany kezdete):
5

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagys6-ea:

c)

Ivltiveldsi dga (vagy a mfrvel6s alol kivett tertilet elnevezdse):

d)

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

e)

:

Azingatlan jogi jellege (csaladi ltiz,tdrsashiz, szovetkezetihiz, muemldk. mtihely,
tizlet. mtiterem, rendelci, garazs, banyatelek stb.):

D A

nyilatkoz6 jo96ll6sa (tulajdonos, 6llando, illetve tartos haszn6lo- haszondlvezo,
berlo stb.):

g)

Kdz0s tulajdon esetdn a tula.idoni h6nyad mdrteke:

h) A szerzes.iogcime. ideje (a jogviszony kezdete): ..

5
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a)

A teleptilds neve, ahol zrz ingatlan fekszik (Budapesten kenilet is)

b)

Az ingatlan tertiletnagysiiga:

c)

Mrivelesi dga (vagy a mtiveles alol kivett tertilet elnevezdse):

d)

Az dptlet fo rendeltetds szerinti jellege (lakohdz, iidi.ilo, gazdasdgi eptilet stb.),
az 6ptilet alapteriilete

e)

:

ingatlan jogi jellege (csal6di haz,tdrsashdz, szovetkezetthaz, mtiemldk, muhely.

Az

rizlet, mriterem, rendel6 . garazs, b6nyatelek stb.):

t) A nyilatkozo jogitlldsa (tulajdonos, 6llando,

illetve tart6s haszndlo, haszouelvezo,

b6rl5 stb.):

g) Kcizos tulajdon eset6n a tulajdoni hanyad mertdke
h) A szerzds jogcime, ideje (a jogviszony kezdete):
7.

a)

A teleptiles

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga:

c)

N{tivelesi 6ga (ragy a mtivelis al6l kivett teriilet elnevezise):

d)

Az dptilet fo rendeltetds szerinti jellege (lakoh6z, tidtilo, gazdaslgi eptilet stb.),
az epilet alaptertilete :

e)

Az

neve, ahol az Lngatlan fekszik (Budapesten kertilet is):

ingatlan jogi jellege (csal6di hdz, tinsashaz, szovetkezetihiu. rntiemldk. mithely,

tizlet. mtiterem, rendelo. gar6zs. b6nyatelek stb.):

0 A

nyilatkozo jogirll6sa (tulajdonos. 6llando. illetve tartos hasznalo. haszonelvezo,

berlo stb.): ... . .. ..

g)

Kozos tulaidon esetdn a tulajdoni hanyad rn6rtdke:

h)

A

szerzes jogcirne, ide.ie (a -f ogviszony kezdete):

..

6

II.
Nagy 6rt6kii ing6sfgok
1.

G6pj{rmiivck:

a) szemdlygipkocsi:

..T.

.9..Y.9

aszetzd,sideje,jogcinre....L.9.4..3..:....Q..L.,..A.?..

tfpus

a szerzds ideje. jogcime

tfpus
a szerzds ideje, jogcirne

b)

tipus

tehergdpj6nnti, aut6busz:

a szerz,i,s idej

e, j

ogcime: .........

tipus

a szeruls ideje, jogcime
t\-..

tfpus

a szerzds ideje, jogcirne

c)

tipus

motorkerdkpdr:

a szerzd,s ideje, jogcime

-'''

tfpus

a szerzd,s ideje. jogcfrne

tipus

a szerzts ideje, jogcirne:.

1

2.

Yizi vAg)' l6gi j:innti:

a)

jellege:
tfpusa:
a sz,erz6s ideje, iogcime

b)

jellege:
tfpusa:
a szerz€,s idej e, j ogcf me

3.
a)

V6dett rniialkotds, v6dett gytijtem6nY:
egyedi alkotdsok:
nregnevezds

db

lnegnevezes

db

megnevez6s

db

megnevezis

db

megneVczes

........ . db

megnevez6s

db

a szerzd,s ideje, jogcfme:

a szerzis ideje, jogc(me:

a szerzts ideje, jogcfrne:

b)

gyrijtemen-y:

a szerz€s ideje, jogcime:

a s'zerz{s ideje, jogcime:

a szerz{,s ideje. jogcirne:

8

4.

Egydb. darabonkint vagy kdszletenkent (gytijtemdnyenkent) a mindenkori kepviseloi
alapdfi hathavi dsszegdt meghalado irtdkti ing6sdg:

a)

megnevezds:

a szerzd,s ideje, jogcime:

b)

megnevezds:

a szerz€s ideje, jo-ucime:

c)

megnevezds

a szerz€,s ideje. jogcime:

d)

megnevezds:

a szerzds ideie, jogcime:

e)

megnevezis:

a szerzds ideje, jogcime:

5.

F.rtdkpapirban elhelyezett megtakarit6s vagy egydb befektetds (reszvdny, kdwdny,
rdszj eg,v, kincstarj e gy, vagyonj e gy, rlagy 6rtdkii biztosf tds stb. ) :

c
ndvdrtdk, biztosft6si dsszeg

ra0 oo

megnevez6s:

ndvdrtclk. biztositdsi tisszeg:

megnevezds:
nev6r'tek, biztosit6si osszeg:

megnevezds:

ndvertek. biztositdsi 6sszeg:

tl-'

rnegnevezds:

nevdrtek. biztositdsi cisszeg:

9

6.

14

Takarekbetdtben elhely,ezett tnegtakarftds

fcac

Ft

Ft

7.

A rnindenkori kdpviselili alapdij hathavi

osszeget nreghalado keszpdnz

Ft

8.

Az

risszessegdben a mindenkori kepviseloi alapdii hathavi dsszegdt meghalado
szdm lakcivetelds vagy m6s, szerzodd,s alapjan fenn6ll6 pdnzkovetelds:

pdnzint6zeti

a)

penzintdzeti szamlakovetelds: O

forintban

4 33

T?

T

4

t

devi z6ban (fori nterteken)

b)

mds szerzod€,s alapjan fenn6ll6 pinzkovetelis 6sszege:
Ft

9.

M6s, jelent6sebb drtekti vagyont6rgyak, ha az,ok egyiittes irtc{ke
k6pviseloi alapdij hathavi osszegdt meghaladja:

megnevez6s:

megrlevezis:
megnevezes:
lnegnevezes:
megnevezds'.
megtrerrezds:

nregnevezds:
megnevezds:

(--

a

mindenkori

- r0
ITI.

Tartoz{sok
Fl,bben a rovatban k6rjtil<
val am

1.

i

fclttintetni a ktiztartoz{s cfmtin,

ekkel szent b en
esetlegeseu f en nrilli tart ozfisait

nt a p6nzint6zettel

va

g_y-

rn a gin szenr 6l-v

Kdztartozas (ado. \,6m, illet6k, tb-jdruldk stb.)
Irt.

2.

Penzintdzettel szembeni tartozirs (hitel, kolcson stb.):

29p s oo
3.

F'r

r=-

Mag6nszemdlyekkel szembeni tartozits

.Fr

IV
Egy6b ktizlend6k

- ll
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(az or szaggy'til
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i

se
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E,
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r6sz*
NYI

LATK OZAT

o i avadal mazdsain kf vtil

i

acl ol<

ote

I

es

j ovc-de I rn ek)

Foglalko zisa
Munkahelye:
S

ztinetel teti-e fb gl alko zisdt:

lgen
nem

Fo gl al ko zt:si,},ol szdnnazo h avi adokotel es

(brutto) j cive del m e :

2. Az 1. pontban irt foglalkozitsin kfvtili, r,alamennyi
ad6kdtel

es j dvedel m

olyan tevdkenysdge, amelybol

e szirrmazik:

a) A tevdkenysdg megnevezdse: ......

b) A kifizeto szerndlye
(kiv6ve a jogszab6lyon alapul6 titoktart6si kotelezettsdg al6 es6 tevekenysdgek):

c) A jovedelem rendszeressdge (havi, egy,'ib rendszeressdgti, eseti vagy idoszakos):

d) A jovedelem (brutt6) osszege

' Csak

az. orszaggyiilesi

kdpviselo tOlti ki!

F't

Ft

-t2
a) A tevdkenl,'seg megtrevezise

b) A kifizeto szemil.ve
(kir,6ve

a

jogszab6lyon alapulo titoktart6si kotelezettseg al6 eso ter,dkenysdgek):

c) A jovedelem rendszeressege (havi, eg1"ib rendszeressdgti, eseti vagy idoszakos):

d) A j6vedelem (brutto) risszege

Ft

a) A tevdkenysig megnevez6se

b) A kifizeto szemdlye
(kir,6ve

a

jogszab6lyon alapulo titoktart6si kotelezettsdg al6 eso tevekenysdgek):

c) A jdvedelem rendszeress6ge (havi, egyeb rendszeressdgti, eseti vagy idoszakos):

d) Aiovedelern (brutto) osszege

Ft

_
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C) r6sz
G AZD ASACT ERD EKELTSEGI

NYILATKOZAT

(iazdas:igi tdrsasrigban fennillti tiszts6ge vagy 6rdel<clts6ge:

I
t-.-

l.

Gazdasdgi t6rsas6g neve

2. Szdkhelye

(--

3. Gazdas6gi tdrsas6g forrn6ja

4. Az drdekeltsdg formdja (tulajdonos,

rdszvdnyes. bt. eseten beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni irdekeltsig keletkez6sekori arhnya

t-

o/
/tl

6. A tulajdoni irdekeltsig jelenlegi arinya

o/
/o

7. Nyeresdgbol val6

o/
/o

reszeseddse

\-_,_

8. A gazdasigi

tarsasdgban viselt tiszts6ge: ...........

rr.

l.

Gazdasdgi t6rsasirg neve

2. Szikhelye

3. Gazdasdgi tdrsasdg formaja:....

4. Az irdekeltsdg lormaja (tulajdonos, rdszvdnyes, bt. esetdn beltaglktiltag

5. A tulajdoni drdekeltseg keletkczisckori

ardnya

o/
/o

6. A tulajdoui drdckeltsdg.f elenlegi arinya

%

7. Nyeresdgbol valo

oi
/o

tt. A gazdasdgi

riszesedese: .....

tdrsasdgban viselt tisztsige: .....

stb.):

-14

III
l.

Gazdasdgi tdrsasiig neve

2. Szcl<helye

3. Gaz.dasdgi tfrsasdg fonndja

4. Az, irdekeltsdg fbrmdja (tulajdonos,

reszvdnyes. bt. esetin beltag/kiiltag stb.):

l-_

5. A tulajdoni

erdekeltsdg keletkezdsekori ar6,nya:

Yo

6. A tulajdoni

drdekeltsdg jelenlegi ardnya

o/
/o

7. Nyeresegbol val6 rdszesedise:.

........ %

8. A gazdasagi tdrsas6gbzrr viselt tisztsege:

....

......:.

rv.
l.

Gazdasdgi tarsasdg neve

2. Sz6khelye
1-.

3. Gazdasdgi t6rsas6g fonndja:

4. Az drdekeltsdg form6ja (tulajdonos, reszvdnyes, bt. esetdn beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni drdekeltsdg keletkezesekori
6. A tulajdoni drdekeltsig jelenlegi

o/
/t)

ar6nya

o/
/t)

ar6nya

7. Nyeresdgbtil valS reszeseddse
8. A gazdas6gi tdrsasdgban viselt tisztsege:

%

....

.....:='----.

- 15
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l.

Gazdasdgi tarsasdg neve:

..

2. Szdkhelye

3. Gazdas6gi tiirsas6g fonn6ja

4. Az drdekeltsdg fbrn-rdja (tulajdonos,

resz.vdnyes. bt. eseten beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni erdekeltsdg keletkezesekori arhnya

o/
/o

6. A tulajdoni drdekeltsig jelenlegi

o/
/o

ardnya:

o/
/t)

7. Nyeresigbol valo rdszesedise
tl.

A

gazdasagi t6rsasdgban viselt tisztsdge

VI
l. Gazdasdgi tdrsasdg neve
2. Szclkhelye

3. Gazdasdgi t6rsaseig fbrmaja

4. Az erdekeltsdg formaja (tulajdonos,

5. A tulajdoni irdekeltsdg

o/
/o

keletkezdsekori ar6n_va:

6. A tulaidoni irdekeltsig jelcnlegi
7.

rdszvdnyes, bt. eseten beltag&tiltag stb.)

%

ar6nya:

Nyeresegbol valo riszesedise:

8. A gazdasigi tirrsas6gbar-r viselt tiszts6ge

--_

%

-

t6

D) r6sz.

KIMUTATAS
orszigg"til6si k6pviscl6neli az OrszriggJ-til6sttil, saj{t p:irtjit6I vag;yk6pvisel6csoportj{t61, illetve a ttirrydnyhoz6i munliit t{rnogat6 alapffvrlnyt6l
kapott, a li6pviseki munkrijrlnak ellitds{hoz sziiks6ges vag-v azzal szoros
tisszcftigg6sben l6vri juttat{sokr6l 6s ingy-enes hasznilatba adott dolgolir6l
(a tov:ibbiakban: juttatfs)
'az

A juttatirs megnevezdse

A juttatiis ideie

Zct

40 - or,

1-o48, c f

Lol{,

o ['

LorlS- of

^ fr

-

- ll-

.

.

uLe

H*trl/-6Kn

rLTY rt

A juttatfs drtdke

T6't,te,p/,tter,\7
he6 rt 4 rA n,

t

-ll

l[c\Ar,l A,LA),,1 cA r
re v t r tu , rG 6e' ,f

_rt

tlt

X/i I ltc JL u ,i I

A

- i\-

ie (,t T l; tLEAe LYLLr

rPt+cr)

€

Y

Le tsov o Tt+(p/- f A D

Csak az. orsz.iggyiilesi kepvisel6 tolti ki!
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e

0-

\oT

L4+
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o

[lr'
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E) rr6sz.

KIN{TITAl'AS
az orsziggyiil6si k6pviseliinek k6pviseltii megbizat'isfval iisszcftigg6sben kapott
ai6nd6kair6l 6s az e n_vilatkozat D) pontja al:i nem tartozil ingl'enes juttat{sair6l
(a tov{bbialiban : aj{nd6k)

Az

ajand6koz6s ideje

' Csak at. orsz.agg.yiilcrsi

Az alilnddk nregnevezise

kepviselo tolti kil

Az ajinddk ertdke

Itt

F) rr!'sz
KIMU]'A-T'AS
tevdl<en1,s6ge, ing6 vafJ- ingatlan tulajdona, illetvc ezekltcz fiiz1dii eg-v6tr
jogosultsiga alapj{n, tov:ibbri e nyilatliozat C) pontj:iban megieliilt gazdasigi
tirsas{g(ok)nal< juttatott fllami, illeh,e europai uni6s t{rnogat6sokr'61 (a

birnrill'en

tovrlbbiakb an : t{mo gattis)

A tarnogatis

A t6.mogatds
jogosultja

megszerzesinek
jogcfme, mtidia

A tdmogat6s
megszerzds6nek

A t6mogatdst
nyujto

A tdmogatiis

A t6mogatfs

celja

drtdke

idopontj a

*:& {.

Kelt:

.8.0.p !!..?.

Tl

o.

ev

..Q,(1.:.......

h6 ..L.f.....

nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem kozos ltdztartdsban elo-trAzas--lelett6rsatn,

valamint a velem kozos hdztafi|sban

ilo gyermeke(i)rn.

nyi I atko zattfil ny il atkozata i t*

........}',h-a

Csal< az

orszitggl.'iilcsi kipviselo titlti ki!

kepviselo alafrdsa

