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Vagyon-, ji)vedelem- ds gazdasdgi drdekeltsdgi nyil atkozst

orszdggl illdsi kdpvisel6 szdmdra

A nyilatkozatot ado szemdlye

1

.

A nyilatkozatot ad6 *:

a)

orsz6ggyrilesi kdpviselo

b)

az orczdggytildsi kepviselovel kdzos hfntartlsban
(a tovdbbiakban : hazas- I elett6rs)

c)

az orszdggytilesi kepviselovel k6zds hftnartisban elo gyerrnek
(a tov6bbiakban: gyermek)

2.

Az orszirggytlldsi k6pviselo neve:

3

A hivas-ldlettdrs

4

A gyermek neve:

neve

:

xCsak a sajat szenril-vire vonatkoz6 adatokat toltse ki!

e16 h6z.as- vag.Y dlettrlrs
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A) r6sz

VAGYONI NYII-,ATKOZAT

I
Ingatlanok"

1

A telepUl6s neve, ahel az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet

a)

- Q*,li B d-.1
b)

Az ingatlan tertiletnagysS.ga

c)

Mtiveldsi

6ga (r,agy a mtivelds

x!
l3 3

is)

:

thL

alol kivett teri.ilet elnevezdse):
f\-

a

Az eptilet f6 rendeltetes szerinti jellege (lakohdz, tidtilo, gazdasilgi dptilet stb.),

d)

az 6ptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hiiz, tii.rsash6z, szovetkezeti hiz, mtiemldk, mtihely,
tizlet, mtiterem, rendel6 , gardzs, bdnyatelek stb.):

A

0

nyilatkozo jogirlldsa (tulajdonos,6llando. illetve tart6s haszndlo, haszonelvezo,

berl6 stb.):

g)

Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni hdnyad m6rtike

h)

A szerz(s jogcime, ide.je

(a

jogviszony kezdete):

^

'

Ar. irrg:rtlan-ny'ilviintzrrtiisi

t/

/ L) dA"L Qrt 'l t-

adatokkal nreuegy'ezoen kell kitoltcni!

-

a

-)

)

a)A

eptiles neve, ahol az ingirtlan fekszik (Budapesten kertilet is):

b)

Az

c)

Muvelesi

d)

Az dptilet fo

tertiletnagysdga:

in

(vag,v a rntiveles alol kivett ter0let elnevezese):

az dpUl et ala

e)

eltetes szerinti jellege (lakoh6z. {idti16, gazdasdgi eprilet stb.),
ete:

Az ingatlan jogi jelle

(csal6di hin, tdrsashin, szdvetke zeti hin. mtieml6k, muhely.

tizlet. mtiterem, rendel o ', garazs, bdnyatelek stb.):

0 A nyilatko zo jogitll6sa (tulajdonos, illlando, illewe tart6s haszn6lo, haszon 6lvezo,
bdrl6 stb.):

g)

Koztis tulajdon esetdn a tulajdoni hdnyad mert6ke:

h) A szerzes jogcfme, ideje (a jogviszony

kezdete):

3

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagysirga

c)

Mtivelesi

d)

Az dptilet fo rendeltetes szerinti jellege (lakoh6z, tidtil6, gazdashgi dptilet stb.).

6ga

(ragy a mtivelds al6l kivett tertilet elnevezise):

az eptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csalddi haz, ttxsashaz, szovetkezeliht,z. rnuemldk. rn(rhely.
tizlet. miltterem, rendel6. -[ardzs. b6nyatelek stb.):

0 A nyilatkozo jogitll6ser (tulajdonos. dllando.

illefve

tart6s haszn6lo. haszondlvezo,

bdrlo stb.):

g)

Kdzos tulajdon eseten a tulajdoni hanyad lnerteke: ........-.

h) A szerzes jogcfrue, ideie (a jogviszony

kezdete):

...

4

4

kertilet is):

a)

A,.r eptiles neve, ahol zrz in-{atlan fekszik (Rudapesten

b)

Az

c)

Mriveldsi

d)

Az dpillet fo

e)

Az ingatlan jogi jellege.,(csal6di hdz, tarsashdz, szcivetkezeti hin. mtiemlek, mtihely,

an tertiletnagysiga:

(vagy a mtivelds alirl kivett teriilet elnevez6se):

eltet6s szerinti jellege (lakoh6z, tidtilo, gazdas6gi eptilet stb.),
az dptilet alaptertilete :

tizlet, muterem. rendel6

,

garazs,banyatelek stb.):

0 A nyilatkozo jogitll6sa (

nos, 6llando. illewe tart6s haszndlo, haszondlvezo,

bdrl6 stb.):

g)

Krizds tulajdon eset6n a tulajdoni

h) A szerzes jogcfme, ideje (a jogvis

ad rndrteke

kezdete):

5

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga:

c)

Ivltiveldsi 6ga (ragy a rn[ivelds alol kivett tertilet elnevezese)

d)

Az eptilet f6 rendeltetes szerinti jellege (lakohdz, tidtilo. gazdas6gi dptilet stb.).
az epillet alaptertilete

e)

:

Az ingatlan jogi jellege (csaladi hhz, tfrsashdz, szovetkezeti h6z, mtiemldk. rntihely,
tizlet. rntiterem, rendelci, ganazs, binyatelek stb.):

0 A nyilatkozo jogfrlldsa

(tulajdonos, 6llando, illewe tartos haszndlo. haszonelvezo,

berlo stb.): .....

g)

K6z0s tulajdon eseten a tulaidoni hanyad mdrtdke

h) A szerzes jt'rgcime. ideje (a jogviszony

kezdete):

5

6
a)

{

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Mriveldsi

d)

Az dptilet fo rendeltetds szerintijellege (lakohaz, iidtilo, gazdasaigi eptilet stb.),

teleptiles neve, ahol

Az

ingatlan f'ckszik (Rudapesten kenilet is):

dga (vagy a mrivelds

az dptilet alaptenilete

e)

arz

alol kivett tertilet elnevezdse):

:

ingatlan jogi jellege (csalirdi haz. tdt"sashdz, szovetkezeti hiu, mtiemldk, miihely.

tizlet, mfiterem, rendelo. gardzs^ bdnyatelek stb.):

f) A n_v-ilatkozo jogttll6sa (tulajdonos. 6lland6, illetve tart6s haszn6lo,
birl6

g)

haszotldlvezo,

stb.):

Kozos tulajdon esetin a tulajdoni hanyad nrdrtdke

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

kezdete):

7.

a)

A teleptil6s neve, ahol az ingatlan f'ekszik (Budapesten kenilet is):

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga:

c)

Muveldsi

d)

Az dprilet fo rendeltetis szerinti jellege (lakohdz, tidtilo, gazdasiryi dptilet stb.),
az dptilet alapteriilete

e)

mrivelis alol kivett teriilet elnevezise):

6ga (vagy a

:

Az ingatlan j ogi j ellege (csalddi hdz, tirsashdz, szovetke zeti hin, rntiemldk. mtihely,
tizlet. rntlterem, rendelo. garilzs. bdnyatelek stb.):

0 A nyilatkozo jogdllasa (tulajdonos. 6llando.

illetve tart6s haszn6lo. haszon€lvezo,

berl6 stb.):

g)

Kcizos tulaidon eseten a tulaidoni h[nyad tnerteke: ....

h) A szerz€,s jogcirne,

ideje (a jogviszony kezdete): ......

6

II
Nrgy 6rt6kii
1.

in

g6s:igok

G6pj:{rntiivck:

a)

szemelygipkocsi:

tfpus

a szerz€,s ideje, jogcinre

tfpus
a

s ideje. jogcinre

tipus
A SZCTZCS

b)

jogcirne

tehergepj6rmti, aut6busz:

tipus

a szerzd,s idej e, jogcfm

tfpus
a szerz€,s ideje. jogcime

tipus

a szerzts ideje, jogcirne

c)

motorkerdkp6r:

tfpus

a sz.erzd,s ideje, jogcime:

tfpus

a szerzes ideje. jogcime

tfpr,rs

a szcrzis ideje, jogcfrne

l

2.

Yiz.i vag)' l6gi

a)

jellege:

jrinnii:

tfpusa:
asz-,erzds ideje,

b)

jogcime: ....

jellege:
tfpusa:
a szerz6,s ideje,

jogcfme:

....

3

V6dett miialkotis, v6dett gytiitem6ny:

a)

egyedi alkotdsok:
meqnevezds

db

megnevezds

db

megnerrezds

db

mcgnevcz6s

db

megner,'ezes

db

megnevezds

db

a szerzd,s ideje, jogcime:

a szerzes ideje, jogcfme:

a szerzds ideje, jogcfrne:

b)

gXdjtemeny:

a szerz€s ideje, jogc(me:

a s'zerz€s ideje, jogcime:

a sz.erz,i,s ideje, jogcfrne:

-8
4

Ilg)''eb. darabonkdnt vagy kdszletenkent (gytijtenrdnl,'enkdnt) a mindenkori kepviseloi
alapdii.hathavi osszegdt meghalad6 drtdkti ing6sdg:
\

a)

,'

mcgnevezes: .....

a szerzes ideje, jogcfnte:

b)

megnevezds:

a szerzds ideje, jo-ucfme:

c)

megnevezds:

a szerzds ideje. jogcime:

d)

megnevezds:

a szerz€,s ideie, jogc(me:

e)

megnevezds:

a szerzd,s ideje, jogc(rne:

5.

Ertdkpapfrban elhelyezett megtakarit6s vagy egy6b befektetds (reszveny, kotvdny,
r6szj egy, kincstarj egy, r,agyonj egy, llagy drtdkri biztos(t6s stb.) :

i M^n P:P lL.
I

megnevezds:

n6v6rtdk, biztosft6si osszeg
\,

megnevezds:

ndvdrtek. biztositirsi osszeg :

megnevezds:

nevertdk, biztosft6si dsszeg:

megnevezds.

ndvertdk. biztosftasi osszeg:

rnegnevezds:

nivirtek,

biztosf tirsi cisszeg:

'lg'0oo'ooo

9

Ft

kbetetben elhc' ll,ezett rnegtakarf tiis

6

Ft

7.

A rnindenlcori kdpviseloi alapdij hathavi osszegdt meghalado kdszpdnz:
Ft

8.
a)

Az dsszessdgdben a m
penzinlezeti szdm l akcivete

I

kepviseloi alapdif hathavi osszegdt meghalado
vagy m6s, szerzodd,s alapjAn fenndllo pdnzkdvetelds:

pdnzintizeti szfumlakdvetel6s:

forintban
devizf ban (fori ntdrtdken)

b)

mds szerzodds alapjan fenn6llo pinzkdvetelis

szege:

Ft

9.

IVI6s, jelentosebb drtekti vagyont6rgyak, ha azok egyrittes drtdke
kdpviseloi alapdij hathavi osszegdt meghaladja:

megnevezds:

megnevezis:
megnevezds:
megnevezds:

megnevezis:
megnevez6s:
megnevezds:

rnegnevezis:

a

rnindenkori

-
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Tartoz{sol<
Ebben a rovzrtb:rn k6ritil< fcltiintetni a ktiztartoz{s cim6n,
valamin t a plnzintdzettel vagy mag{nszemdl-velikel szemben
esetlegesen f'ennill6 tartozrisait

1.K

ad6, v6"m,

illetdk. tb-j6rulik stb.)
Ft.

2.

Pdnzint6 zettel szembeni tartozits (hitel, kolcson stb.):

....

3.

F't

Magdnszemdlyekl<el szemtreni tartozfs
.. .....Fr

w
Egy6b ktizlend6k

-il
R) r6sz*
r OV PN ELENI N Y I LAT K

OZAT

(az orszaggytlesi kepviselo javadalmaz6sS,n kfviili adokoteles idvedehnek)

I

.

J;!l*

Foglalko zasa

n)

Munkahelye
S

ztinetel teti-e

{b gl

alko zirsitt.

rgen

nem

Foglalko zitsibol szAnnazo havi adokdteles (brutto) jovedelme: .1.,.L..X.€.,..?..?9.1.:... Ft

2. Az 1. )*0,, irt foglalkozts{n kfviili, r,alamemyi
ad6kotel CSJ

olyan tevdkenysdge, amelybol

delme szarmazik:

a) A tevdk

b) A kifizeto szerndlye
(kiv6ve a j o gszab 6l-von

toktart6si kotelezettseg al6 es6 tevdkenysdgek):

c) A jovedelem rendszeressege (havi, egy'6b

d) A jovedelem (brutt6) osszege:

" Csak az. orst.agg.yiilesi kepviselo tolti ki!

szeressdgti, eseti vagy idoszakos):

Ft

-12

a) A tevekent'seg ntegnevezise:

b) A kifl
szcnrilye
(kivirre ajo
bdlyon alapulo titoktartzisi kotelezettseg al6 eso tevdkenysdgek):

c) A jovedelem rendszeressege (havi, egydb rendszeressdgri, eseti vagy idoszakos):

d) A jdvedelem (brutto) osszeg e

Ft

a) A tevdkenysdg megnevezise

b) A kifizeto szemelye
(kivdve a jogszab6lyon alapulo titoktart6si kotelezettsdg al6 eso tevekeuvsegek):

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

d) A iovedelern (brutto) tisszege

Ft

-
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C) r6sz
G AZD ASA CT ERDEKELTSEGI NYILATKO ZAT
Gazdasf gi tirsas:igban fenn{ll6 tiszts6ge l'agy 6rdel<eltsr6ge:

I
l.

Gazdasirgi tdrsas6g neve

2. Szdkhelye

3. Gazdasigi t6rsas6g fonniija:

4. Az drdekeltsdg formdia (tulajdonos,

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

5. A tulajdoni 6rdekeltsig keletkezdsekori

6. A tulajdoni 6rdekeltsig jelenlegi
7. Nyeresdgbol valo rdszeseddse:
8. A

arhnya:

ar6,nya

o/
/t)

o/
/t)

o

..

gazdas6gi tirsas6gban viselt tisztsdge

II
l.

Gazdas6gi tarsas6g neve

2. Sz6khelye
3. Gazdastigi tfrsasirg lorrnija

4. Az drdekeltseg fcrrmdja (tulajdonos. rdszvdn-v-es, bt. eseten beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni drdekelt.sdg keletkezisekori aranya

oA

6. A tulajdoni drdckeltseg jelcnlegi arinya:

o/
/o

7. Nyeresdgbol val6

%

8. A

rcszescdcsc

gazdas6gi tdrsasigban visclt tisztsige: .....

-14

III.
1. Gazclasigi t6rsas6g neve

2. Szc

lye:

3. Gaz.d asagl

asdg forrndia

4. Az irdekeltsi o

6ja (ttrlajdonos, reszvdnyes. bt. eseten beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni

drdekeltsdg keletkezdsekori areinya

Yo

6. A tulajdoni

drdekelts6g jelenlegr arhnya:

o/
/o

7. Nyeresdgbol val6 rdszeseddse:

.

...... %

8. A gazdasiigi tarsasfgban viselt tisztsdge: .....

IV.

l.

Gazdasdgi tiirsasdg neve

2. Szdkhelye

3. Gazdasdgi tiirsas6g fonn6ja

4. Az drdekeltsdg formdja (tulajdonos,

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

5. A tulajdoni drdekeltsig keletkez6sekori
6. A tulajdoni drdekeltsdg jelenlegi ardnya
7. Nyeresigbol valo rdszeseddse
8. A gazdasigi tdrsasdgban viselt tisztsige:

ardnya

o/
/o

o/
/1)

o/
/o

-
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V

l.

Gaztlaszigi tdrsas6g neve

2. Szikhelye

3. Gazdas6gi tdrsasdg forrn6ja:

4. Az drdekelts6g

I'ornraj a (tulajdonos, reszvdnyes. bt. esetdn beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni drdekeltseg keletkez6sekori

ardnya:

6. A tulajdoni drdekeltsig jelenlegi arinya

A

o/
/t)

o/
/tt

7. Nyeresigbol val6 rdszeseddse
8.

o/
/o

gazdasigi tarsas6gban viselt tisztsdge:

VI
l.

Gazdasigi tdrsaszig neve

2. Szeikhelye

3. Gazdasdgi tirrsasdg form6ja:

4. Az erdekeltsdg formaja (tulajdonos,

5. A tulajdoni irdekeltseg

rdszvenyes, bt. esetdn beltag/ktiltag stb.):

keletkezdsekori ar6n-v-a: .....

6. A tulaidoni erdekeltseg jelenlegi

ardnya

7. Nyeresegbol valo riszesedise:
8.

n

gazdasirgi t6rsas6gban viselt tisztsdge:

o/
/o

o/
/o

1l/

/o

-
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D) r6sz-

KIMUTATAS
az orszirgg-y-tildsi li6pvisclcinel< az Orsz:igg.y-tilesttil, saj{t p:it'tjrit6l vag-y"
kdpvisel6csoportj{t61, illetve a ttin'6n1,hoz6i nrunliit tiinrogatti alapftvrinytirl

kapott, a k6pvisel6 munk{jrinak ellit{sihoz sztil<sdges vag-v 'azzal szoros
dsszeftigg6sben l6vri juttatdsokr6l 6s ing-v-encs haszndlatba atlott dolgokr6l
(a tovribbiakban : juttatrls)

A juttatrls ideie

A juttatis drteke

A iuttatis megnevezdse

%r8

b ywu-!L)r !^, J e[,
i,nl^L'*^*L-l
1

t*;fd

Csak az.orsz.aggytilesi kdpvisel6 t0lti ki!

i,r -

{'\fi,*/"t

lc5rJd rr"Jlr',)

-{o o'

o D r't'

n 41 3?rra'r, J

t"liL

^J,

th

of

[-l
"Jl-*,4

twn'r) n,fi^ltr"z"l)
)rJ t

l-
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E) r6sz.

KIJ\{T]TATAS
az orsz'iggyiil6si k6pviseltinek kdpvisekii megbizat'isirval iisszeftigg6sbcn l<apott
ai6nd6kair6l 6s az e nvilatkozat D) pontja aLi ncm tartozfi ingl'enes juttat{sair6l
(a tovibbialiban: aj{nd6k)

Az ajind6koz6s ideie

' Csak az. ctrsz.agg.),iilesi

Az ajindik megnevezise

kdpvisel6 tolti ki!

Az alilndek

erteke

-
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F; r6sz
KIMUTATAS

birrrrill'en tevcl<eny,s6ge,, in96 vafy- ingatlan tulajdona, illetve ezekltez ffizodii eg-v6b
jogosultsfgr alapjfn, toveibbrl c nyilatl<ozat C) pontjriban megieltilt gazdas{gi
t{rsas{g(ok)nal< juttatott rlllami, illetve eur6pai uni6s t{mogatrlsokr'61 (a
tov:lbbialiban : trimogat:ls)
A tdmogatas
jogosulda

A tdmogatds
megszerzdsdnek

A tirnogatds
megszerzdsinek
.f ogcfnre, m6d.ia

A tdmogat6st

A tdmogat6s

A t6mogatds

nyrijto

celja

drtdke

idopontj a

:f:f:F

Q.,?u

Kelt: -q u l:p (/ -\

ev

L xh

)

lv .... h6

-;

Irap

Jelen nyilatkozalhoz csatoltam a velem kdzds hfztartilsban dlo hirua;-lelett6rsam,

S.H€u at.*)a V,tr
valamint a velcm kozos hdztarl6sban

ilo gyermeke(i)rn.

L kTva'st PAtvtu
nyilatko

,

t.

P-tr rav, ilordND

ilatkozatait*.

t;\_
a

*

Csali az orsziigey.'(ilcsi licpviscki

titlti ki!

(l_

kipviselo aliirasa

