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Vagyon-, jdvedelem- ds gazdasdgi drdekeltsdgi nyilotkozat
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A nyilatkozatot ado szemelye
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A nyilatkozatot ad6 *('
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orsz6ggyulisi kdpviselo

b)

az orszitggytildsi kepvisel6vel kcizcis hiiztartiisban 6lci hrirzas- vagy 6lett6rs
(a tov6bbiakban: h6zas-l6lett6rs)

c)

az ors zaggplesi kepvisel6vel kozos h6ztartdsban dl6 gyerrnek
(a tov6bbiakban: gyernrek)

2.

/\z orszdggytilesi kepviselo neve:
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A gyermek neve:
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A) r6sz

VAGYONI NYILATKOZAT

I
Ingatlanok

*

1.

a)

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

o.

Oe.

J7.

.... 1r.............
o

b)

Az ingatlan teniletnagysaga:

c)

Mtiveldsi

d)

Az 6piilet f6 rendeltetds szerinti jellege (lak6h6z, tidtil6, gazdas6gi dpiilet stb.),

6ga (vagy a

mtivel6s al6l kivett tertlet elnevezdse):

az6ptiletalapteriilete:

(o-kds,

4
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e)Azingatlanjogijellege(csal6dihfu,jWsztjvetkezetihiLz,mfernl6k,miihely,
iizlet, mtiteretn, rendel6, gardzs, bdnyatelek stb.):

A nyilatkoz6 jogiilitsa (tulajdonos, 6lland6, illewe tart6s haszn6l6,

f)

b6rl6 stb.):

g)

Kozos tulajdon eseten a tulajdoni h6nyad mdrteke:

h)

A

"

sze rz€sj ogc

f

me, idej e (a j ogvis zony kezdete)

Az ingatlan-nyilviintar-tasi adatokkal

lnegeg),'ezoe n

kell kitolteni!
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haszon6lvezo,
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a)

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

..S.(

h

b)

Az ingatlan tertiletnagysaga:

c)

Muvelesi t ga (vag,v a mtiveles alol kivett tertilet elnevezese):

d)

Az 6ptilet fo rendeltet6s szerinti jellege (lak6h6z. tidtil6, gazdasdgi dptilet stb.),
az epilet al aptertilete :
.{..1. !.

r]i..... !......: .L....::

e)Azingatlanjogijellege(csalidih6,,Wsz6vetkezetihiLz.rntieml6k,nrtihely,
iizlet, miiterem, rendelti, garizs, brinyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6 jogiilirsa (tulajdonos, 6lland6, illewe tart6s haszn6l6, haszon6lvez6,

g)

Kcizos tulajdon eset6n a tulajdoni hanyad mertdke:

h)

A szerz1,sjogcime, ideje (ajogviszony kezdete):
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3.

a)

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

A

SZtl

L

.:

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga:

c)

Muvelesi t ga (vagy a mtivelds alol kivett tertilet elnevezise)

d) Az 6ptilet f6 rendeltetes szerinti jellege (lak6h6z, -ti.dtilg, gazdasdgi dpiilet stb.),
az dpiilet alapteriilere:
,.. L
4OL
e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hfz, t6rsash6z, szovetkezetihitz. rniiemldk. rniihely,
tizlet. m(tterem, rendel6, gardzs. b6nyatelek stb.):

0 A nyilatkozo jogitll6sa (tulaidonos,, 6llando. illefve tartos haszn6l6. haszonelvezo
........
....
berl6 stb.): ....
g) Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad mefteke:
lr)

A szerz6,sjogcfrile , ideje (a jogviszony kezdete)

I z_,ot.a.
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4.
a)

A teleptiles neve, ahol az tngatlan fbkszik (Budapesten kertilet is)

b)

Azingatlan tertiletnagysitga: .................... ........................

c)

Mtivelesi

d)

Az 6piilet fti rendeltet6s szerinti jellege (lak6hdz, iidiil6, gazdas6gi dptilet stb.),

irga (vagy a mtivelds

az epld,let alapteriilete

e)

alol kivett tenilet elnevez6se):

:

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, t6rsashiz, szovetkezetihin. mtieml6k, miihely,
tizlet, mriterem. rendel6, garins, banyatelek stb.):

0 A nyilatkoz5 jogdlldsa (tulajdonos, 6llarrd6, illewe tart6s haszn6l6, haszondlvez6,
bdrlo stb.):

g)

Kdzos tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad m6rteke:

h)

A szerze,sjogcfme, ideje (a jogviszony

..

kezdete)
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a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagysaga:

c)

Nltivel6si irga (vagy a miivelds alol kivett tertilet elnevezese):

d)

Az 6ptilet f6 rendeltetds szerinti jellege (lak6hdz, tidiil6. gazdas6gi 6piilet stb.).
az 6ptilet alaptertilete:

e)

Azingatlanjogi jellege (csal6di hiiz, t6rsaslitz, szdvetkezeti h6z, miiemldk. m[ihely,
tizlet, miiterem, rendel6, garfvs, biinyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6 jogitllilsa (tula.idonos, allland<i, illerve tart6s haszn6l6, haszon6lvezo,
berlo stb

g)

Kdzds tulajdon esetdn a tulaidoni hanyad rndrteke:

h)

A szerzis jogcime. ideje

(a joguiszony-

kezdete):

.

5

6

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagysaga:

c)

Muvelesi t ga (vagy a muveles alol kivett teriilet elnevezese)

d)

Az dpiilet fti rendeltet6s szerinti jellege (lak6haz, tidiil6, gazdasigi 6ptilet stb.),
az 6ptilet alapter{ilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csalidi h6z, t6rsashdz, szove*ezetihiz, mtiernldk, mtihely.
tizlet, mtiterem, rendel6. gardzs. b6nyatelek stb.):

f) A nyilatkozti

jogdll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszondlvez6,
birlo stb.): .....

g)

Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad mert6ke:

h)

A szerz€,sjogcfme, ideje (a jogviszotty kezdete): .......
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a)

A teleptil6s neve, ahol az irrgatlan f'ekszik (Budapesten kertilet is):

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga:

c)

Muvel6si

d)

Az dptilet f6 rendeltet6s szerinti jellege (lak6hin, tidtilo, gazdasiigi 6ptilet stb.),

6ga (vagy a mtivelds

alol kivett tertilet elnevezdse)

az dptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, t6rsashhz, szovetkezetihdz, rntiemldk. rntihely,
tizlet. mtiterem, rendel<i. gardzs. bdnyatelek stb.):

f)

A nyilatkozo
berlo stb.):

iog6ll6sa (tulajdonos. 6llando. illefve tartos haszndl6. haszotrelvezo,

........

...

D

s)

Kozos tulaidon esetdn a tulaidoni hanyad rnerteke: ....

h)

A szerzd,sjogcirxe, ideje (a jogviszony kezdete):

6

II
Nagy 6rt6kri ing6sfgok
1.

G6pj{rnrrivek:

a)

szemdlygipkocsi:

..

tf

a szer zes idej e, i ogc fnre

:

pus

...

tfpus

a szerzds ideje.

jogcinle:.

.....

a szerz€s ideje, jogcirne:...

b)

tehergepj 6nnu,

aut6busz:

.....

... tipus

tfpus

a szerz6,s idej

e. j

ogcfme:

tipus
a szerz€s ideje, jogcime:

c) motorkerdkpir:

........

tf

pus

a szerzds ideje, jogcime:

tfpus
a szerz€,s idej e. j ogcitne:

.

tfpus
a szerz-.6s idcje, jogcfrne
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2. Yizi vilg)' l6gi j{t'rnti:

a)

j ellege: .......................

tipusa:

..

,. ... o..

.

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

a sz-,erz6,s ideje, iogcime

tipusa:
a szerzes ideje,

3.
a)

jogcfme:

....

V6dett miialkotds, v6dett gyriitem6ny:
egyedi alkot6sok:
megnevezds

db

megnevezds

db

megnerrezds

db

me.-qnevez6s

db

megnerrezds

db

megnevezes

db

a szerzes ideje, iogcfme:

a szerzes ideje, jogcime:

a szerzds ideje, jogcftne:

b)

g),ujtemeny:

a szerzes ideje, jogcinte:

a szerzes ideje, iogcfme:

a szerz-es idgie, jogcfme:

-84.

Egydb. darabonkdnt vagy kdszletenkdnt (gytijtenr6nl,'enk6nt) a mindenkori kipvisekii
alapdij hathavi dsszegdt meghalad6 drtikii ing6sdg:

a)

megnevezes: ......9

..:.

a szerzes ideje, jogcinte:

b)

Ji.

t......tJ.t{.

L.y
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.? ql
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megnevezes:

a szerzes ideje, io.-{cfme

c)

megnevezds: ........

a szerzes ideje. jogcfme:

d)

megnevezds: ........

a szerzes ideje, jogcime:

e)

megnevezds: ........

a szerzes ideje, jogcfme:

5.

Ertdkpapirban elhelyezett megtakarit6s vagy egy6b befektet6s (reszv6ny, kotvdny,
r 6,szj

egy, kinc strfuj e gy, r,agyonj e gy, nagy 6rt6kri biztositds stb.

megnevezds:

...

ndvdrtdk, biztositasi osszeg

megnevezis:
nevdrtek, biztosftasi osszeg:

megnevezds:

nevdrtek, biztositasi osszeg:

nlegnevezds:

..... .. ..

ndvdrtdk., biztosftasi Osszeg

lnegnevez6s: .....
nevdrtek. biztosftasi osszeg

):

9

6.

Takarekbetetben elhelyezett rnegtakarftris.

Ft

Ft

7.

A mindenkori kdpvisel6i alapdij hathavi 6sszeg6t meghalad6 keszpenz;

f. ooo. o.,o 8.

Az dsszessdg6ben

a)

penzint€zeti szdmlakoveteles

f

Ft

a mindenkori kdpviseloi alapdii hathavi cisszegdt meghalad6
pdnzintdzeti szrimlakrivetelds vagy m6s, szerzodds alapjri.n fenn6ll6 p6nzkcivetelds:

:

orintban

devizaban (fori ntdrteken)

b)

:

m6s szerzod6s alapjan fenn6ll6 penzkovetelds osszege:

4. f,oo.ooo

9.

-D

IvI6s, jelent6sebb 6rtekii vagyont6rgyak, ha azok egyiittes drtdke
kdpviseloi alapdij hathavi osszegdt meghaladj a :

megnevezds:

megnevezis:
megnevezds:
megnevezds:
megnevezds:
megnevezds:

megnevezis:
megnevezes:

I;t

a

mindenkori
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III.
Ta rtazasok

rovatban k6rjtili felttintetni a ktiztartozfis cimen,
^
valamint a ptinzin tilzettel vagy mag{nszem6l-velikel szernben
esetlegesen f ennillo tartoz{sait
Elrlren

1.

Koztartozds (ado, vdnt, illetdk. tb-jarulek stb.):
.Ft.

2.

Pdnzintezettel szembeni tartozas thitel, kolcson stb.):

Irt

3.

Mag6nszem6lyekkel szemtreni tartozits: ....
..Fr

IV.
Egy6b ktizlenddk

_ lt

B)

_

r6sz*

JOVEDELEMNYILATKOZAT
(az orszitggyildsi kdpvisel6 javadalmazdsin kivtili adokciteles jovedehnek)

l.

r^^i-.isLLrf

Foglalkozasa:

Munkahelye: ....

)'Li.,,..'tvlr- ( ul t^^D

Sztinetelteti-e fbglalkozfsat

L

l<"r|

'-);L^.4

olo

rgen

:

nem

Foglalkoz6s6b6l sz6nn az6haviad6koteles (brutt6) jrivedelme, 7....0..!.)..,..).?.2.:.. n't

2. Az l.

pontban

irl foglalkozisin kfviili,

valamennyi olyan tev6kenys6ge, amelyb<il

ad6k<itel es j ovede lm e szitrmazik:

a) A tevikenyseg megnevez6set ......

h) A kifizetti szem6lye
(kiv6ve a j ogszabdlyon alapul6 titoktartdsi kdtelezetts eg

al6, es6

tev6kenysdgek)

:

c) Ajtivedelem rendszeressige (havi, egy6b rendszeress6gti, eseti vagy id6szakos)

d) A jovedelem (brutto) osszege:

" Csak az. arsz.aggytilesi kepvisel6 tolti kil

...

F't

l2

a) A terrekenyseg nregllevezise:

b) A kifizet6 szenrilye
(kir,6ve

a

jogszab6lyon alapul6 titoktart6si kritelezetts6g al6 es<i tevdkenysdgek)

c) A jdvedelem rendszeressege (havi, egydb rendszeressegti, eseti vagy idoszakos):

d) A jovedelem (brutto) osszege

I;t

a) A tevdkenys6g megnevezdse: .....

b) A kifizet6 szemdlye
(kiv6ve a jogszab6lyon alapul6 titoktart6si kritelezettsdg ali es5 tevdkenys6gek):

c) A jdvedelem rendszeressdge (havi. egydb rendszeress6gii. eseti vagy id<iszakos)

d) A iovedelem (bmtto) osszege

Ft
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C) r6sz
G AZDASA GI ERDEKELTSEGI
Gaztlas i^Si t{r'sasdgban

NYILATK OZAT

fenn{llo tisztsege t'agy 6rdel<eltsege:

I
1. Gazdasdgi tdrsasag neve:

2. Szdkhelye:

.

3. Gazdasdgi tdrsasag forrn6ja:

4. Az 6rdekelts6g fornrdja (tulajdonos, rdszv6nyes, bt. eset6n beltag/ktiltag

5. A tulajdoni irdekeltsig keletkezdsekori
6. A tulajdoni 6rdekeltsig jelenlegi

ar6nya: ...

o/
/o

o/
/o

aranya

o/
/o

7. Nyeresdgbol val6 rdszesedese:

8. A

stb.):

gazdas6gi tirsas6gban viselt tisztsdge:

rI.
1. Gazdaselgi tarsarsiig neve:

2. Szikhelye

3.

Gazdaszlgi tdrsasag forrnaj a: ..

4. Az drdekelts€g fcrrmdja (tulajdonos, r6szvdnyes, bt. esetdn beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni crdekeltseg keletkezisekori

6. A tulajdorri drdekeltseg

ardnya:

tl. A gazdas6gi tdrsasdgban

%

....

viselt tisztsige:

%

0/o

.iclenlegi aranya:

7. Nyeresdgbol valo reszesedese:

.

..

t4

III.
I

. Gazdasagi

tdrsasag neve:

2. Szikhelye: .......

3. Gazdasagi tarsasdg fonndja

4.

Azdrdekelts6g fomrdja (tulajdonos, r6szv6nyes. bt. eseten beltag/kiiltag stb.):

5. A tulajdoni

drdekeltsdg keletkez6sekori ar6,nya:

%

6. A tulajdoni

drdekeltsdg jelenlegi arutya:

o/
/o

7

.

8.

Nyeresegbol val6 rdszesed6se: . ........... .....

A

%

gazdasagi tdrsasdgban viselt tisztsdge:

rv.
l.

Gazdas6gi tarsasag nevel

........

....o.......o

2. Szdkhelye:

3. Gazdasitei t6rsas6g fonn6ja:

4.

Azdrdekeltsdg formiija (tulajdonos, rdszv6nyes, bt. esetdn beltaglkultag stb.):

5. A tulajdoni erdekeltseg keletkezdsekori aranya:

%

6. A tulajdoni drdekeltsig jelenlegi

%

7

. Nyeresigbol

8.

artmya:

valo rdszesedese: .........

A gazdasagi tdrsasirgban viselt

tisztsdge:

%

l5

v
I.

Gazdasdgi tarsasag neve:

2. Szekhelye

3. Gazdasttgi tarsasdg fonn6ja:

4. Az drdekelts6g formdja (tulajdonos, rdszvdnyes. bt. eset6n beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni irdekeltseg keletkezdsekori aranya:
6. A tulajdoni

8.

A

o/
/o

drdekeltsdg jelenlegi ardnya:

7. Nyeresigb6l

o/
/o

o/
/o

va16 rdszeseddse

gazdasdgi t6rsasdgban viselt tisztsdge:

VI
1. Gazdashgi tdrs asdg neve

2. Szekhelye

3. G azdas6gi tiusasdg form6ja:...

4. Az drdekeltsdg form6ja (ulajdonos,

5. A tulaidoni irdekeltseg

keletkezesekori

6. A tulaidoni 6rdekeltsdg jelenlegi
7

. Nyeresegbol

8.

A

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

val6 reszescddse:

ar6n-y*a: ...

aranya:

.

gazdasirgi t6rsasfgban viselt tisztsdge:

o/
/o

%

%

r6

D) r6sz*

KIMT]TATAS
t p rl rt j :i t 6 l v a g.v
k6pvisel6csoportjit6l, illetve a tiirr6nyhoz6i munli{t t{mogat6 alapitvrlnyt6l
kapott, a li6pvisel6 munkfj6nak ellitrisihoz sziil<s6ges vag,v azzal szoros
tisszcftigg6sben I6v6 juttat{sokrt6l 6s ingycncs hasznilatba atlott dolgokr6l
(a tovribbiakban: juttatis)
a

z n rs z :i g g;- ii l 6s i k 6 p v i s e l 6 n e k az

A juttatds ideie

(J r szitgg.y" ii

A iuttatis megnevezese

(

" ( J-6,

' Csak az. orsz.aggytilesi kepvisel6 tOlti ki!

l6std

l,

saj

{

A juttatis 6rteke

tl
E) resz*

KIMUTATAS
az orszhggyiil6si k6pviseliinek k6pvisel6i megbizat{s{val tisszeftigg6sben kapott
aj{nd6kair6l 6s az e n_vilatkozat D) pontja aLi nem tartoz6 ing1.'enes iuttat{sair6l
(a tovribbiakban: aj{nd6k)

Az ajand ekozits ideie

' Csak az. (\rszaggytilesi

Az

ai

6nddk megrlevezise

kepviselo tOlti ki!

Az aidndek ertdke

18
D

F) r6sz

KIM[JJ'ATAS

lrirrrrilyen tev6kenys6ge, ingri vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhezftiziid,fi eg"v6b
jogosultsiga alapjfn, tovribbi e nyilatl<ozat C) pontj{ban megieliilt gazdas{gi
tirsas{g(ok)nak juttatott rillami, illetve eur6pai uni6s t{mogatisokr6l (a
tov{bbiakban : t{mogat{s)
A tdmogat6s
jogosultja

A tdnrogat6s

A t6mogatast

A tamogatds

megszerzdsdnek

megsz erzesenek

nyujto

celj a

iogcfme, m6dia

idopontia

A

tArnogatds

:r*t
Kelt

ty

2,c1-..c.

ev

ho ..)

(

nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem krizOs hintartilsban 616 h6zas-l6lettdrsarn,

Dt Ca* irt^^.1 ffie^*-J
.-.--.-..---d............r.......

€ ru-bA'.."""'u"""
9nLe.'e [la

valamint a velem koz6s hdztarl6sban el6 gyermeke(i)rn.

je:iih

4-l:e$

tc,osJo'

nyilatkoz atifilnyilatko zatait* .

t
a

*

Csak az orsz.iggy'iilcsi ltcpviselo

ttilti ki!

kepviselo aldirdser

t

A tamogatAs
irteke

