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A nyilatkozatot ad6 szem6lye

1.
@

A nyilatkozatot ad6 *:

orsz6ggYfllesi kdPviselo

b)

az orszir,egyrildsi kdpviselovel kozos hintartisban dlo hdzas- vagy dlettdrs
(a tovdbbiakban : hazas- I elett6rs)

c)

az orcza-egytildsi kepviselovel kdzos htntartdsban elo gverrnek
(a tov6bbiakban: gyermek)

2.

Az orszaggytil6si kepviselo

a

q

-)

A hivas-l6lett6rs

1

A gyermek neve:

neve

neve

:

*Csak a sajat szemil-ver-e vonatkoz6 adatokat tdltsc ki!

{
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A) r6sz

VAGYONI NYII,ATKOZAT
I

Ingatlanok*

I

a)

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

b)

Az ingatlan ter{iletnagysdga:

c)

Mtiveldsi

d)

Az eptilet fci rendeltetds szerinti jellege (lakoh6z, tidillo, gazdas6gi dpiilet stb.),

6ga (r,agy a mtivelds

alol kivett teriilet elnevezdse):

az dptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di haz, tirsashiz, szovetkezetihiv, mtiernl6k, mtihely,
[izlet, mtiterem, rendelo, garizs, b6nyatelek stb.):

0 A nyilatkozo

jogitll6sa (tulajdonos,6lland6. illetve tart6s haszn6lo, haszon€lvezo,

b6rl6 stb.):

g)

Kozos tulajdon eseten a tutajdoni hrinyad merteke

h) A szerzes jogcfme, ideie (a jogviszony

''

A'r,

kezdete):

ingatl;ln-nf ilviurtartd.si adatol<kal nregegy"ez-6en kell kitOlterti!

3

)

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga:

c)

Mtivelesi 6ga (vagy a mrivelds al6l kivett teriilet elnevezese)

d)

Az 6ptilet fo rendeltetes szerinti jellege (lakohdz. tidiil6, gazdasdgi eptilet stb.),
az dptilet alaptertilete

e)

:

Az ingatlan jogi jellege (csal6di haz, tdrsashin,, szovetkezeti hin. rntiemldk, nttihely.
tizlet. rntiterem, rendel6, garizs, biinyatelek stb.):

0 A nyilatko zo jogitlldsa (tulaj donos, 6llando, illetve tart6s haszn6lo, haszon dlvezo,
b6rl6 stb.):

g)

Kcizds tulajdon eset6n a tulajdoni hanyad mertdke:

h) A szerz€,s j ogcfme, idej e (a j ogvis zony kezdete):
3

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga:

c)

Mrivelesi

d)

Az dprilet fd rendeltetes szerinti jellege (lakohdz, tidUlo, gazdasdgi 6ptilet stb.),
az epilet al aptertilete :

e)

Az ingatlan jogi jellege (csaladi hiz, t6rsashaz, szovetkezetihtn. rntientlek. rntihely,

6ga (vagy a mtivel6s

alol kivett terUlet elnevezdse):

tizlet. mtiterem, rendelo ^ gartvs. birnyatelek stb.):

f) A nyilatkozo jogall6sa (tulajdonos. dllando.

illen'e tartos haszn:ilo. haszonelvezo,

b6rl6 stb.):

g)

Kdzds tulajdon eset6n a tulajdoni hirnyad mertdke

lr) A szerzes jogcfme,

ideie (a -lo-tlviszony kezdete):

4
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a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga:

c)

Mtivelesi

d)

Az dptilet fo rendeltetds szerinti jellege (lakohdz, tidtilo, gazdasiryi dptilet stb.),

6ga (vag,v a mtivel6s

alol kivett teriilet elnevezdse):

az dptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hdz, t5:rsash6z, szdvetkezeti hin. rnriemldk, mtihely,
tizlet, mtiterem. rendel6 , garilzs, banyatelek stb.):

0 A nyilatkozo jogitllSsa (tulajdonos,6lland6.,

illetve tart6s haszn6lo, haszonllvezo,

bdrl6 stb.):

g)

Kcizcis tulajdon esetdn a tulajdoni hinyad mdrtdke:

h)

A

szerz€,s

jogcime, ideje (a jogviszony kezdete):

5

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagys6-ea:

c)

Mrivel6si

d)

Az eptilet f6 rendeltetds szerinti jellege (lakoh6z, iidiilo, gazdasdgi dptilet stb.).

6ga (rzagy a

miivelds alol kivett tertilet elnevezdse)

az dptilet alaptertilete:

e)

Azingatlan jogi jellege (csal6di h(n,tirsashdz, szovetkezetihaz, muemldk. rntihely,
tizlet. mriterenr. rendelci , gardzs, banyatelek stb.):

f) A

nyilatko

zo jogdlldsa (tulajdonos, dllando, illewe tartos

bdrl6 stb.):

g)

Kdz6s tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad mirtdke:

h) A szerzes j ogcime. idej e (a j ogvis zony kezdete):

..

haszn6lo. ltaszonelvezo,

5
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a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagysiiga:

c)

Mtivelesi 6ga (vagy a miivelds alol kivett tenilet elnevezdse):

d)

Az eptilet fd rendeltetds szerinti jellege (lakoh6z, tidiilo, gazdasiryi eptilet stb.),
az dptilet alapteriilete:

e)

Az

ingatlan jogi jellege (csalidi hdz, ti*sashaz, szovetkezetihaz, mriemlek, miihely,

rizlet, mritelem. rendel6 ^ gardzs. b6nyatelek stb.):

t) A

n-vilatkozl jogitll6sa (tulajdonos. 6lland6, illefve tart6s haszniil5, haszondlvezi,

b6rlo stb.):

g)

Kcizos tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad m6rtdke:

h) A szerz6,s jogcime, ideje (a jogviszony

kezdete):

7.

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagysiiga:

c)

Muvelesi

d)

Az dptilet fd rendeltetds szerinti jellege (lakohin tidtil6, gazdasdgi dptilet stb.),
az epilet al aptertilete :

e)

Az ingatlan j ogi j ellege (csakidi hilz,

6ga (vagy a mrivelds

alol kivett tertilet elnevez6se):

tdrsashaz, szovetke zeti

hin, rntiemldk. mtihely,

tizlet. mtiterem, rendelo, garazs. binyatelek stb.):

0 A nyilatko z6 jogitll6sa (tulajdonos. dllando.

illetve tart6s haszn6lo. haszondhezo,

b6rl6 stb.):

g)

Kozcis tulajdon eseten a tulaidoni han-vad rndrteke: .....

h) A szerzes jogcfrne, ideje (a jogviszony kezdete):

6

IT.

Nagy 6rt6kii ingdsf gol<

l. G6pj{rmfivck:

a)

szemdlygdpkocsi:

...ft.YgW. Vetu

a szerz€,s ideje, jogcinte

2a

/3

%, /o/o -.-

C-L2

*"i

tipus

.qa.l)u.

tipus

a szerzd,s ideje. j ogcfme

tipus

a szerzds idej e, j ogcirne

b)

tehergdpjdnnti, aut6busz:

tipus

a szerz6,s ideje, jogc(me

tipus

a szerzds idej

e, j

ogcime

tipus

a szerzes ideje, jogcfrne

c)

motorkerdkp6r:

t(pus

a szerzes ideje, jogcime:

tfpus

a szerz6,s ideje. jogcirne:......

. tfpus
a szerz.(s ideje , jogcfrne

l

2.

Yizivagy l6gi jfnnri:

a)

jellege
tipusa:
a sz,erzds ideje , jogcime

b)

jellege:
tfpusa:

a szerz€s ideje, jogcime: ....

3.
a)

V6dett miialkotds, v6dett gyiijtem6ny:
egyedi alkot6sok:
megnevezds

db

megnevezes

...... db

megnevezds

db

megnevezis

db

megnevezis

db

megnevez6s

db

a szerzd,s ideje, jogcfme:

a szerz6,s ideje, jogcime:

a szerz€s ideje, jogcftne:

b)

gyujtemdny:

a szerz€s ideje, jogcfme:

a s'zerz€s ideje, jogcime:

a sz.erzts ideje. jogcfrne:

8

4.

Egyeb. darabonkdnt vagy kiszletenkent (gytijtentenyenkent) a mindenkori kdpviseloi
alapdfi hathavi osszegdt meghalado drtdkti ing5sdg:

a)

mcgncvczds:

a szerzds ideje, jogcime

b)

megnevezds:

a szerzds ideje, jogcime:

c)

megnevezds:

a szerzds ideje. jogcime:

d)

megnevezds:

a szerz6,s ideje, jogcinre:

e)

megnevezds:

a szerz€s ideje, jogcime:

5.

Flrtdkpapirban elhel,vezett megtakarit6s vagy egydb befektetds (reszvdny, kdrvdny,
rdszjegy, kincst6rjegy, vagyonjegy, nagy ertdkti biztosft6s stb.):

megnevezds:

ndvertdk, biztosft6si osszeg:

megnevezes:

ndvertdk, biztositdsi osszeg:

megnevezds:

nevdrt6k, biztosit6si osszeg:

megnevezds:

ndvertdk, biztositasi osszeg:

rnegnevezis:
nevdrtek. biztosftilsi 6sszeg:

9

6.

l-akarelcbetdtben elhelyezett rnegtakaritds

F't

Fr

7.

A rnindenkori k6pviseloi alapd(j hathavi dsszeget meghalado keszpenz:

{ fo.o@

Ft

8.

Az osszessegeben a mindenkori kepviseloi alapdfi hathavi osszegdt meghalado
penzintdzeti szdm lakcivetelds vagy m6s, szerzodd,s alapjrin fenndllo pdnzkdvetelds:

a)

pdrrzintizeti szdmlakdveteles:

forintban:

....... ..../..- 6

Pe:

deviz6ban (fori ntdrteken)

b)

{r
9o,@e*

mds szerzodes alapjan fennill6 pinzkovetelds 6sszege:
Ft

9.

IVl6s, jelent6sebb drtekri vagyontiirgyak, ha az,ok egyrittes drteke
kdpviseloi alapdij hathavi osszegdt meghaladja:

megnevezds:
megnevezds:
megnevezds:
megnevezds:
megnevezes'.
megnerrezds:

megnevezis:
rnegnevezds:

a mindenkori

-

l0

I[[.
Ta

rtozisok

Ebben a rol'atban k6rjtil< fcltiintetni a l<tiztartozhs cfmrin,
valamint a p6nzintdzettel vagy- maginszcm6l-vekl<el szenlben
esetlegesen f en ttill6 tartoz:isait

1.

Kdztartoz6s (ado, \,im, illetdk. tb-jdruldk stb.)
Ft

2.

Pdnzintdzettel szembeni tartozas (hitel, kolcs6n stb.):
I

0.

3.

e

a.

P. t :.n

P-f .?- ta

€,

i

{-q2.cYV\

t4 L*-Ir{E-u.
F-t

Mag6nszemdlyekkelszeml'renitartozds
,Ft

IV
Egy6b ktizlendtik

-il
B)

r6sz*
a

.I

O V N O E LIINT N Y I LATK OZ

AT

(az orszaggy'rilc{si kepviseloiavadalmazasfn kfvtili adok6teles jovedehnek)

1.

Foglalko zisa
Munkahelye
Sztinetel teti-e Ib gl alko zisht.

rgen

nelll
Iroglalkozdsdbol szdrmaz6 havi adokdteles (brutto) jdvedelme

Ft

2. Az 1. pontbau irt foglalkozas'in kfvtili. valamennyi olyan ter,6kenysdge, amelybol
ad5kdtel

es j

ovedelme szarmazik:

a) A tevdkenyse g me gnevezd se, . . .{.a.r. a.T.€ X.i

.

.. . . .

.e.ZaA.

b) A kifizet6 szerndlye
(kivdve a jogszabdlyon alapul6 titoktart6si kotelezettsdg al6 eso tevekenys6gek):

c) A jdvedelern rendszeressege (havi, egyib rendszeressegti, eseti vagy idoszakos):

/F'a

J2EZ{-fiE

d) A jdvedelem (brutt6) osszege

"

Csak az.<>rsziggyrilesi kdpviselo tolti ki!

8a

9...t

Ft
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a) A tevekenyseg nregtrevezise

b) A kifizeto szenrilye
(kivdve a jogszabdlyon alapul6 titoktartdsi kdtelezetts6g al6 eso tevdkenysigek):

c) A jOvedelem rendszeressege (havi, eg-vib rendszeressd-eu, eseti vagy idoszakos):

d) A j6vedelem (brutto)

cisszege

Ft

a) A tevdkenysdg megnevez6se

b) A kifizeto szemdlye
(kiveve a jogszab6lyon alapulo titoktarl6si kotelezetts6g al6 eso ter,6kenysdgek):

c) A jovedelem rendszeressdge (havi, eg,veb rendszeressdgri. eseti vagy idoszakos):

d) A.iovedelern (brutto) dsszege

Ft

- t3
C) r6sz
G AZD ASACI ERDEKELTSEGI NYILATKO ZAT

Gazdasigi t{rsasfghan fennill6 tiszts6ge vagy 6rdel<eltst{gc:

I
l.

Gazdasdgi tiirsas6g neve

2. Szdkhelye

3. Gazdasdgi tiirsas6g fonn6ja:

4. Az irdekeltsdg fornrija (tulajdonos,

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

5. A tulajdoni irdekeltsig keletkezdsekori utmya

o/
/o

6. A tulajdoni irdekeltsig jelenlegi

o/
/o

ardnya

o/
/o

7. Nyeresdgbol val6 reszeseddse:
8. A

gazdas6gi tarsas6gban viselt tisztsdge

il
l.

Gazdas6gi tarsas6g neve:

2. Szekhelye

3. Gazdastigi tiirsas6g formaja

4. Az drdekeltseg (brm6ja (tulajdonos, r6szvdn-v-es, bt. eseten beltag/kriltag

5. A tulajdoni drclekclt.sdg keletkczisekori

6. A tulajdoni drdekcltsdg jelcnlegi
7. Nyeresdgb6l valo

ardnya

reszcsedese

tl. A gazdasdgi tarsaszighan

viselt tisztsege:

ardnya:

%

oh

oi
/o

stb.):
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III.
l.

Gaz.dasigi t6rsasdg neve

2. Szikhelye

3. Gazdasirgi t6rsasdg fonn6ja

4. Az,drdekeltsig fbrm6ja (tulajdonos,

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

5. A tulajdoni

drdekeltsdg keletkezdsekori arinya:

%

6. A tulajdoni

drdekeltsdg jelenlegi ar6nya

%

7. Nyeresdgb6l val6 rdszeseddse:.

...... %

8. A gazdasigi t6rsasdgban viselt tisztsdge: .....

rv.
l.

Gazdasigi tfrsasi-e neve

2. Sz6khelye

3. Gazdasdgi t6rsas6g forrn6ja

4. Az

drdekeltsgig formdja (tulajdonos, r6szvdnyes, bt. esetdn beltag&tiltag stb.):

5. A tulajdoni drdekeltsdg keletkezesekori ardnya

o/
/t\

6. A tulajdoni drdekeltsdg jelenlegr ardnya

o/

7. Nyeresdgbol

va16 reszeseddse

8. A gazdas6gi tiirsasdgban viselt tisztsdge: ....

/t)

o/
-/o

-

l5

v
l.

Gazdasdgi tiirsasdg neve

2. Szdkhelye

3. Gazdas6gi tarsas6g fonndja

4. Az drdekeltsdg formrija (tulajdonos,

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

5. A tulajdoni irdekeltsig keletkez6sekori
6. A tulajdoni irdekeltsig jelenlegi

ar6nya:

aranya

o/
/t)

o/
/lt

7. Nveresdgbol val6 rdszeseddse
tl.

o/
/o

A gazdasl,gi t6rsas6gban viselt tisztsdge

VI
l. Gazdas6gi t6rsas6g neve
2. Sz6khelye

3. Gazdas6gi t6rsasaig lbrmaja

4. Az

drdekeltse-u form6ja (tulajdonos, rdszvdnyes, bt. esetdn beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni drdekeltseg

keletkezdsekori ardnlta

o/
/o

6. A tulaidoni irdekelts6g jelenlegi artnya

o/
/o

7.

1l/

8.

Nyeresegbol val6 rdszesedise:

A gazdasigi

teirsas6gban viselt tisztsdge

/o

-
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D) r6sz.

KIMUTATAS
t p :i rt j i t ti l v a g.v
k6pvisel6csoportj{t61, illeh'e a tiirry6nyhozSi munli{t tinrogat6 alapitvfnyttil
kapott, a li6pvisel6 munl<{j6nak ell:itrlsihoz sztil<s6ges vag.v azzal szoros
tisszeftigg6sben l6v6 juttatrlsokr6l 6s ingy-encs hasznrilatba adott dolgokrril
(a tov{bbiakban: juttatrls)
az or sz'ig gv ii l 6s i Ii 6 p v i s c l 6 n e l< az O r sz:i g g.v- ii l 6 s t 6 l,

A juttatds ideje

P.// /^"ti

h.

c A?tx

/.ttco

Zq{.,fqtrf

J.'u-,*-* 5* * tr
lH ILA'{UY4
f;EtSC"r.l

Rc-t-*.-L

,lso.J6 I

f..J

*?

j{

A juttatds 6rteke

A juttatds megnevezdse

|}*a&

sa

{Ae_tE,:7

,/IEAJ pC

t

kq,f-,u4/z-qf

L|UI

€r

?

l?oe*

H *,/t,c-2arar+r

//

J*f tue'ats
0

)

ptJuxtd 1,4tA r)' +.J-{ALE@O f,\ )'M patg{Tf/

/,f 1r

-f,+

6ne2cq,fz€ Ldn-rr 3tr4
6nU-oP
;tqzro

K-ourr'x ge3c>B

p,t 44.tL{*2

LEaoL/o

)Pb

dnb(PAP L&o

1 ,l su ,6c,.6,
4 ,( Ll J-+a €r

4loq ^L€r

L*{q

.__ l/

*ltt\-

P,L'^c-{-fl

[-rQ{1 of
LA t:otO l- Jrz-ts v'(
,o Yo l4{fr-o'

'Csak at.orsz.aggytilesi kepviselo tolti ki!

vfll',aa 5

)63 J sort

LA

$,soft

ho.

o5o€t

8o .6 4o?*
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E) rrSsz-

KTN,{T]TATAS
az <trsz'iegyiil6si k6pvisel6nek k6pviseltii megbrzatfisixal tisszcfiigg6sben kapott
ai{ndekair6l 6s az e nvilatkozat D) pontja ald nem tartozd ingl'enes juttat{sairtil
(a tov{bbialiban : aj{nd6k)

Az ajtndikozds ideje

Az aiinddk nregnevezdse

{ceadyC*

Iorao

.

Csak az. orsz.aggytilesi kipviscl6 tOlti kil

ery€^'s 3%

"I**,E

A

Az ajhnddk drtdke

4la Bew
/z 8o,(€r

- lii
F; rfsz
KIMUTATAS
birrnily'en ter,6kenys6ge, ingo vag-y" ingatlan tulajdona, illetve ezekltez fiiziidii eg-v6b
jogosultsiga alapj{n, tov:lbbri e nyilatl<ozat C) pontj{ban megieltilt gazdas{gi
tirsas{g(ok)nak juttatott fllami, illetve eur6pai uni6s timogatfsokr'61 (a
tovf bbialiban : tfmogatirs)
A t6mogatds
jogosulda

A tdnrogat6s
megszerz6sdnek

A tArnogatds
megszerzesinek
iogcime, modja

A tamogatdst

A tdmogatiis

nyujto

cdlja

A tdrnogatiis
irtdke

idoponti a

*:F*

Kelt:

, .lp..Za

c- l?

6v ...Q..(,...... h6 ...L2.......

nap

Jelen nyi I atko zathoz c sato Itam a velem kozos hiztartdsban elo h|zas-lelettdrsatn

2.. *oL'l
valarnint a velem koztis hdzlart|sban

nyi I atk o zattfi/ nyil atkozat

ai

(o

,....#..o.....

k'{u. f*,f.r*-

il6 gyermeke(i)rn.

t*.

4

-r?ZzQa

Csali az orsziiggy.'(ilisi kipviselo t(tlti ki!

/*d

kepviselo al6frdsa

<

t

y'ca-

