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a)

A nyilatkozatot ado ,'c'

orszdg,gyulesi
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kdpviselo
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b)

az orszitggyrildsi kepvisel6vel kriztis hiztartdsban 6l<i hdzas- vagy 6lettdrs
(a tov6bbiakban : hdzas-/6lettdrs)

c)

az ors zdggyilesi kepviselovel kozos haztartdsban elo g-verrnek
(a tovdbbiakban: gyermek)

2.

Az orsz6gg)4t16si kdpviselo neve:
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4.

Ahiras-/6lett6rs

A gyermek
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VAGYONI NYII,ATKOT,AT
r.

Ingatlanok

:{:

1.

a)

A teleptil6s neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):
cl'---6, ,

.........y'.. 1..............
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b)

Az ingatlan ter[iletnagys6ga:

c)

Mtiveldsi

d)

Az 6piilet fti rendeltetds szerintijellege (lak6hriz, tidiil6, gazdas6gi 6ptilet stb.),
az epltl et al aptertil ete :

irga (r,agy a rntivelds

/. / .'

alol kivett tertilet
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e)

Az ingatlan jogijellege (csal6di hiiz, tirsashLz, szovetkezetihin, mtiernl6k, miihely,
tizlet, mtiterem, rendel<i, gardzs, b6nyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6,
birl6

illetve tart6s haszn6l6,

stb.):

g)

Kozos tulajdon eseten a tulajdoni h6nyad mdrtike:

h)

A szerzesjogcime, ideie (a jogviszony kezdete):

.

haszondlvezo,
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Ar,ingatlan-nyilvdrrtartasi adatol<kal nregegy'ezoen kell kitolteni!
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a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Muvelesi

d)

Az dptilet f5 rendeltetds szerinti jellege (lak6h6z. iidtil6, gazdas6gi 6ptilet stb.),

irga (vagy a muveles

az 6ptilet alapteriilete

e)

|

alol kivett tertilet

el nevezese):

(
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Az ingatlan jogi jellege (csal6di hdz, tSrsash6z, sztivetkezetihin" rniteml6k, mrihely,
tizlet. m[iterem, rendel6, gafitzs, brinyatelek stb.):

O\.^ /.'do'
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f) A nyilatkozl jogilllfusa (tulajdonos, 6lland6, illewe tart6s haszndl6, haszon6lvez6,
b6rl6 stb.):
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g)

Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni hdnyad mert6ke

h)

A szerzesjogcfme, ideje (ajogviszony kezdete):
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a)

A telepiil6s neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):

() :. .i..1..(..::..!...

SA?

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga

c)

Mtivelesi

d)

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

:::::::

e)

irga (vagy a mtivelds

::::::::::::

alol kivett tertilet elnevezise)
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Az ingatlan jogi jellege (csal6di hdz, t6rsaslrlrz, szovetkezeti h6z. rntieml6k. rntihely,
Uzlet. mtlterem, rendel<i, garizs. biinyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6 jogitllitsa (tulajdonos. 6lland6. illetve tart6s hasznril6. haszondlvezS,
bdrl6 stb.):

g)

Kdztis tulajdon eset6n a tulajdoni hdnyad m6rteke:

lr) A sze rz6sj ogcf rl1e, idej e (a .iogviszonY kezdete)

5r-4/{t Zcco

4

4.

a)

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

O.:.-/g
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b)

Az ingatlan tertiletnagysdga:

c)

Muvelesi

d)

Az 6piilet f6 rendeltet6s szerinti jellege (lak6hin, iidtil6, gazdasdgi dpiilet stb.),

irga (vagy a mtivelds

(rzd

alol kivett tertilet elnevezese).

C

az 6ptilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hdz, tdrsash6z, szdvetkezetihdz. mtieml6k, mtihely,
tizlet, mtiterem, rendel6, garilzs, banyatelek stb.):

0 A nyilatkozo

jogallasa (tulaj dongs, 6llarrdo, illewe tart6s haszn616, haszon6lvezo,
y'- /-.
bdrl6 stb.): .....
{.

g)

Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad m6rteke

h)

A szerzds jogcime, ideje (a jogviszony kezdete):
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5.

a)

A telepiil6s neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kertilet is)

b)

Az ingatlan teniletnagysega:

c)

IVftivelesi irga (vagy a mt'rvelds alol kivett tertilet elnevezese):

d)

Az dpiilet f5 rendeltet6s szerinti jellege (lak6h6z, tidiil6, gazdasdgi 6piilet stb.).
az 6ptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hiz, tiirsashdz, sztivetkezetih{z, miieml6k. mfrhely,
tizlet. mtiterem, rendel6, garivs, biinyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jogillttsa (tulajdonos, 6lland6, illewe tartirs haszn6lti, haszon6lvezo,
berlo stb.)

g)

Koz6s tulaidon esetdn a tulaidoni hanyad rnirteke:

h)

A szerzis .iogcime. ideje (a joguiszony kezdete):

...
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6.

a)

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

b)

Az ingatlan tgrtiletnagysdga: ........................................

c)

Mtivelesi

d)

Az dptilet f5 rendeltetds szerinti jellege (lak6haz, iidtil6, gazdasiigi 6ptilet stb.),
az dpiilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csakidi h6z, t6rsash6z, sztivetkezetihilz, mriernl6k, mtihely,

irga (vagy a mtivel6s

al6l kivett tertilet elnevez6se)

iizlet, mtiterem, rendel6. garias. banyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6,

illetve tart6s hasznii6,

haszon6lvezo,

bdrlo stb.):

g)

Kozds tulajdon eseten a tulajdoni hanyad rnertdke:

h)

A szerz1,sjogcfme, ideje (a jogviszony kezdete):

7.

a)

A teleptil6s neve, ahol azingatlan fbkszik (Budapesten keriilet is)

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga:

c)

Mtivel6si rlga (vagy a miivelds al6l kivett teriilet elnevez6se):

d)

Az dptilet f6 rendeltet6s szerinti jellege (lak6h6z, iidtilo, gazdasiigi 6ptilet stb.),
az €,ptjlet

e)

al apterti lete

:

Az ingatlan jogi jellege (csalidi hirz, t6rsashdz, szovetkezetihiz. rntiemldk. mtihely,
tizlet. mtlterem, rendel6. garilzs. binyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6

jogiilttsa (tulajdonos. dlland6. illetve tart6s haszn6l6. haszondlvezti,

berl6 stb.)

g)

Kozos tulajdon esetdn a tulaidoni hanyad tnertike:

h) A szerz6,s jogcf tne, ideje (a jogviszony kezdete)
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II
Nogy 6rt6kti ingosfgok
1. G6pj{rnrrivek:

a)

szemelygipkocsi:

..

YtTsuEtsHt PaJtrRC

a szerzes idej e, j ogcfnre: .....

tr."-rq-1a'r

tf

pus

7C4<
tipus

a szerz€,s ideje. jogcinle:.....

tipus
a szerz6,s ideje, jogcime:....

b)

tehergepj6nnti, aut6busz:

tipus

..

a szerzes ideje, jogcime: .......

tipus

a szerz€s ideje. jogcfme:

.

tipus
a szerz€s ideje, j ogcfme:

c) motorkerdkpir:

tfpus

........

a szerzes ideje, jogcime:

tfpus
a szer z€,s idej e, j ogcirne:

....

.

tfpus
a szerr.6s ideje, jogcfrne:.....

l
2.

Y izi vilg)' Ii'gi .i:it'urti

a)

jellege:

:

tipuser:

a szerzes ideje, jogcfme:

b)

jellege:
tfpusa:
a szerzes ideje, iogcime:

3.
a)

Vddett miialkotds, v6dett gytijtem6ny:
egl"edi alkotdsok:
megnevezds

db

megnevezds

db

megnerrezds

db

nlegnevezes

.db

megnerrez6s

db

rnegnevez6s

db

a szerzd,s ideje, iogcime:

a szerzds ideje, jogcfme:

a szerz€s ideje, jogcime:

b)

glnrjtemeny

a szerzes ideje, jogcfme

a szerzes ideje, io,*{cime:

a szerzes ideje, jogcfme:

-84.

Egydb. darabonk6nt vagy kdszletenkent (gyiijtem6n-venkdnt) a mindenkori kdpvisel6i
alapdii llathavi dsszegdt meghalad6 drtdkfl ing5srlg:

a)

nrcgnevezes:

a szel'zes ideje, jogcime:

b)

megnevezds:

a szerzes ideje, jo,_ecime:

c)

rnegnevezds:

a szerzes ideje. jogciure:

d)

megnevezds: ........

a szerzes ideje, iogcime:

e)

lnegnevezds:

a szerzes ideje, jogcime:

5.

Ertdkpapirban elhelyezett megtakaritds vagy egy6b befektet6s (reszvdny, ktitvdny,
r6szjegy, kincstarjegy, vagyonjegy, nagy 6rtdkti biztos(tds stb.):

megnevezds: . ........
ndvertdk, biztosftasi osszeg:

megnevezds:

....,

nevdrtek, biztosftasi osszeg

megnevezds:

nevdrtek, biztosftasi osszeg:

megnevezds:

...........

nevdrtdk, biztositasi osszeg:

rnegnevez6s:

nivirtek, biztosftasi

osszeg.
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6.

T'akardkbetetben elhelyezett nregtakarft6.s: .....

F't

Ft

7.

A rnindenkori k6pviselcii alapdij hathavi

cisszegdt meghaladir k6szpdnz:

Ft

8.

Az cisszessdgdben

a)

penzint€zeti sz6mlakdveteles

mindenkori kepvisel6i alapdij hathavi cisszeg6t meghalad6
penzintezeti sziimlakrivetel6s vagy m6s, szerzridds alapjAn fenn6l16 p6nzk6vetel6s:
a

:

forintban
d

evizaban (fori nterteken)

b)

:

mes szerzodds alapjan fenn6ll6 pinzkovetelds osszege:
,.. Ft

9.

IVI6s, jelent6sebb 6rtikri vagyont6rgyak, ha azok egytttes 6n6ke
kdpviselcii alapdij hathavi osszegdt meghaladja:

megnevez6s:
megrlevezds:
megrlevezds:
megnevezds:
megnevezds:
megnevezds:
megnevezes:
rnegnevezes:

a mindenkori

l0

III.
Ta rtoz6,sok
E,bben a rovatban k6rjtil< felttintetni a ktizt'tt'toz{s cfrnen,
valamint a pr6nzin ttzettel vagy mag{nszcnl6l"velikel szemhen
esetlegesen f enn:ill6

1.

tartozf sait

Koztartozds (ad6, vdnt, illetek. tb-j6rulek stb.):
.Ft.

2.

Penzintezettel szembeni tartozas (hitel, kolcson stb.):
..

3.

..

I.'-t

Magdnszemelyekkel szemtreni tartozas: .........
.Fr

IV
Egydb ktizlend6k

ll
B) resz*
J OV

TD ELENI

N

YILAT KO ZAT

(az orszitggyiildsi kepvisel6 iavadalmazisiin kiviili ad6k6teles jovcdelnrek)

1.

F

oglalkozasa:

Munkahelye:
S

ztinetel

te ti

OrR-

r
A fr.Y.,.

C,rre4 7W.{.1.:...!....

-e fo gl alkozris6t

igen

:

nem

Fogl alkozas6bol sztn-rnaz6 havi adokoteles (brutt6) jovedelme:

2. Az l.

F't

pontban irt foglalkozdsin kivtili, valamennyi olyan tev6kenysdge, amelybol
ad6kriteles j ovedelme szixmazik:
a) A tgvdkenysig megnevezdse: ...................

b) A kifizet6 szemdlye
(kivdve a jogszab6lyon alapul6 titoktartdsi k<itelezettsegal6 es6 tev6kenys6gek)

c) A jdvedelem rendszeressege (havi, egydb rendszeressegti, eseti vagy id6szakos)

d) A jovedelem (brutto) osszege:

''

Csak az. orsz.aggl,tilesi kepvisel6 tolti l<i!

..

Ft

L2

a) A tevekeny'seg nlegllevezise

b) A kifizeto szentelye
(kivdve a jogszab6lyon alapul6 titoktartdsi k<itelezetts6g al6

es<l ter,dketrysdgek):

c) A j<ivedelem rendszeress6ge (havi, egydb rendszeressdgii, eseti vagy idoszakos):

I;t

d) A jdvedelem (brutt6) osszege:

a) A tevdkenysdg megnevez6se:

b) A kifizet6 szemdlye
(kir,6ve a jogszab6lyon alapul6 titoktart6si kritelezetts6g ali eso tevekenys6gek):

c) A jdvedelem rendszeress6ge (havi, eg,vdb rendszeress6gii. eseti vagy id6szakos)

d) Aiovedelem (brutto) osszege:

..

Ft
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C) r6sz
G AZDASAGI ERDE,KtrLTSIiGI NYILATKO ZAT
Gazdasf gi trlrsasigban fenn{ll6 tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:

r.

I.

Gazdasitgi tdrsasag neve:

2. Szdkhelye

3. Gazdasigi t6rsas6g fonn t$a. ...

4. Az drdekelts6g formdja (tulajdonos, rdszv6nyes. bt. eset6n beltag/ktiltag

5. A tulajdoni irdekeltsig keletkezesekori
6. A tulajdoni
7

drdekeltsdg jelenlegi aritnya: .....

. Nyeresdgbol

8. A

ar6nyai ...

val6 rdszeseddsel

..

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

stb.):

o/

/1)

o/
/o

..... o.. .. .o/o

gazdasigi tirsas6gban viselt tisztsdget .....

II.
l.

Gazdasdgi tarsasdg neve:

... .....

........

2. Szekhelye

3. Gazdas6gi tdrsasag fbrm i$a:

4. Az drdekeltsig lbrmrlja (tulajdonos, rdszvdnves, bt. eset6n beltaglktiltag

5. A tulajdoni erdckeltseg keletkczesekori ardnya:

%

6. A tulajdoni drdekeltseg.ielenlegi arinya:

%

7. Nyeresdgbol val6

%

8. A

rdszesedese: ....

gaz-dasagi tdrsasdgban

viselt tisztsege

stb.):

l4

III.
l.

Gaz.dasdgi tarsasag ncve:

2. Szckhelye:

3. Gazdasdgi tarsasag form6ja

4. Az 6rdekeltsig fbrmdja (tulajdonos,

rdszvdnyes. bt. esetin beltag/ktiltag stb.)

5. A tulajdoni

drdekeltsdg keletkezdsekori ard,nva:

%

6. A tulajdoni

erdekeltseg jelenlegi ardnya:

o/
/o

........

7.

N-veresegbol val6 rdszeseddse:.

8.

A gazdasdgi tdrsas6gban viselt tiszts6ge:

...........

o/
/o

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

rv.
l. Gazdas6gi tarsasag neve: ...........
2. Szekhelye:

3. Gazdasfigi t6rsas6g fonnaja: ....

4. Az drdekeltsdg formiija (tulajdonos,

5. A tulajdoni

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

erdekeltseg keletkezdsekori aranya: ...

a/o

6. A tulajdoni drdekeltseg jelenlegi ar6nya:
1. Nyeresegbol
8.

val

o reszesedese: ........

A gazdasagi tdrsasdgban viselt tisztsige:

%

%
...
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V.
I

. Gazclasdgi

tarsasag neve:

.

2. Szekhelye

3. Gazclasttgi tarsasdg fonn6j

a: ...

4. Az 6rdekeltsdg formiija (tulajdonos, rdszvdnyes. bt. esetdn beltag/kultag

5. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkezdsekori
6. A tulajdoni drdekeltsig jelenle,_qi
'l

.

8.

ar6nya: ....

ardnya:

stb.):

%

%

Nyeresdgb6l val6 rdszeseddse: ....

A gazdas6gi t6rsas6gban

viselt tisztsdge:

vr.

2. Szekhelye:

3. Gazdas6gi t6rsasirg formaja: .....

4. Az drdekeltsdg lbrmrija (tulajdonos, rdszvdnyes, bt. esetdn beltag/ktiltag

5. A tulaidoni erdekeltseg

keletkez€,sekori ardny"a: ...

6. A tulaidoni erdekeltseg jelenlegi
7

. Nyeresegbol

8.

A

val6 rdszesedese:.

.

ar6nya:

.

gazdasirgi t6rsasagban viselt tisztsdge

o/o

%

lth

stb.):

r6

D) resz'

KIMUTATAS
az orsz{gg.vtiklsi li6pvisel6nek azOrszitgg.y"iil6st6l,

sajit pirtjrit6l vagy

k6pvisel6csoportjrlttil, illctve a ttirv6nyhozdi munliit tinrogat6 alapftvrlnytdl
kapott, a k6pvisel6 munkijfnak ell6t{sihoz sztil<s6ges vary azzal szoros
tisszefiigg6sben I6v6 juttatdsokr6l 6s ingyencs hasznflatba atlott dolgokr6l
(a tovribbiakban: juttat{s)

A juttatds ideie

2c/K

A juttatis megnevezese

/APTc?

Csak az arszdggl,tilesi kepviscl(i tolti ki!

A juttatirs drteke

'(c7^54o^-'

t1
E) r6sz*

KIMI-]TATAS
az orszigg5riil6si k6pviseliinek k6pvisel6i megbizat{sival Osszefiigg6sben l<apott
aj{nd6kair6l 6s az e nyilatkozat D) pontja aLl ncm tartoz6 ingl''enes juttatisair6l
(a tovdbbiakban: ajrlnd6k)

Az ajand ekozits ideje

Az aj6nd6k megnevezese

' Csak a7. Qrs7.agg1'tilesi kipvisel6 ttilti ki!

Az ai6ndek ertdke

Irt

F; r6sz
KIMI..]TAT'AS
b{rnril.ven tev6kenys6ge, ingti vagS,ingatlan tulajdona, illetvc ezeliltez fiiz6d6 eg.v6b
jogosultsdga alapjfn, tovfbbri e n1,ilr1;-orat C) pontj{ban megjeliilt gazdas:igi
t{rsas{g(ok)nak juttatott illami, illetve eur6pai uniris t{mogatrlsokr6l (a
tov6bbiakban : timogat{s)

A tflrnogatds

A tanrogat6s

A t6mogat6st

A t6mogates

megszerzesenek

megsz erzes{llek

nyujto

celj a

iogcfme, rnodia

id6pontia

A tamogatas
.jogosultj

er

>F:F:k

Kelt:

CV

C4

ho

ZC

nap

Jelen nyila*ozathoz csatoltam a velem k<izris hdztart6sban 616h{zas-ldlettSrsam,

4e

l-/orr/

V;-,t...-.."/.........

valarnint a velem kdztis h6aart6sban dl6 gyermeke(i)rn.

u:

):

.J:?:=::

nyi I atko zat ifil ny il atkozat

ai

:

(- -. 3 ds (:1:::

t*.

a kepviselo aldfrdsa

*

Csak az orszriggl,'(ilesi kepviscl6 ttttti kil

A tamogat6s
irteke

