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b)

az orszitggytildsi kdpviselovel kozoshintartiisban dl6 hiizas- vagy dlettdrs
(a tov6bbiakban : hivas-l elett6rs)

c)

az orszitggyri I ds i kd pv i se I ove I kozo s hiztartitsban
(a tovdbbiakban : gyermek)

2.

Az orsztrggytildsi kdpviselo neve:

3.

A hiizas-lelettiirs neve:

4.

A gyermek neve:
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A) r6sz
VAGYONI NYILATKOZAT
I.
Ingatlanok.

1.

a)

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

bftc*

bd C\- VJSMJI-I\

b)

Azingatlan tertiletnagys6ga

c)

Mtivel6si

6ga

85b

HE(r

wz

(vagy a miivel6s alol kivett tertilet elnevez6se):

lrLl.tu-uild.

d)

Az dptilet fo rendeltetes szerintijellege (lakohriz, tidtil6, gazdasdgi dptilet stb.),
az epljrlet

a

I

apterii I ete

:
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e)

Azingatlan jogijellege (csal6di hdz, tirsashin, szdvetkezeti hin, mtiemldk, mtihely,

izlet, mriterem,

rende16

,

gardzs, biinyatelek stb.):
\
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nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszniil6, haszon€lvezo,

b6rl6 stb.):
dDLroS

g)

Kdzds tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad m6rtdke

h) A szerzds jogcfme,
ll

'

ideje (a jogviszony kezdete):
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2.

a)

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

gdcrnwds
b)

Az ingatlan tertiletnagysiiga:

c)

Mtivel6si

6ga

O Acr

-

IdS t4u.lJ xetsre)

f, h l8 r^'e

(vagy a mtivel6s alol kivett tertilet elnevezdse):

berl_Lr^rt\ct

d)

Az dptilet fo rendeltet6s szerintijellege (lakohdz. tidtil6, gazdasilgi 6pUlet stb.),
az dpUlet alapterUlete:

l.rr-totrda.

e)

l.

,tts vt

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hiz, tdrsashdz, sz6vetkezeti hiz, mtieml6k, mtihely.
tizlet, mriterem, rendelo, gardzs, b6nyatelek stb.):

CJatdcQ- trdC

0 A nyilatkoz6 jog6ll6sa

(tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszondlvezo,

bdrlo stb.):
Ie

g)

Sz+t^Iald.orros

sle

KOz6s tulajdon esetdn a tulajdoni hiinyad mdrt6ke

h) A szerzes jogcfme. ideje (a jogvis zony kezdete)'
o
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a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagysiiga:

c)

Mtivel6si 6ga (vagy a mtivel6s alol kivett teriilet el

d)

Az dptilet fo rendeltet6s szerintijellege (lakohi,z. tidtilo, gazdasilgi dpiilet stb.).
az 6ptilet alaptertilete:

e)

Azingatlan jogijellege (csal6di hdz.tdrsashin, szovetkezetihdz, mfiemlek. mtihely,

ezdse)

izlet, mriterem, rende16, garazs, biinyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6

lliisa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6lo, haszonelvezo,

b6rlo stb.):

s)
h)

ajdon eset6n a tulajdoni hrinyad m6rtdke

Koz6s
s

jogcime. ideje

(a

jogviszony kezdete):

4

4.

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Mtiveldsi 6ga (vagy a mrivel6s al6l kivett tertilet elnev

d)

Az ipi.ilet fo rendeltetds szerintijellege (l
az dpUlet alaptertilete:

e)

Azingatlan jogijellege (c

hdz. tirsashiu, szovetkezeti hdz, miiem ldk, mtihely,

tizlet, mtiterem, rende16

biinyatelek stb.):

0 A nyilatkozo

62, tidi.ilo, gazdasitgi dpiilet stb.),

rill6sa (tulajdonos, illland6, illetve tart6s haszn6lo, haszonelvezo,

b6rl6 stb.):

g)

don esetdn a tulajdoni hiinyad m6rtdke

Kdzos

h)A

jogcfme, ideje

(a

jogviszony kezdete):

5.
a)

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

b)

Az ingat lan tertiletnagysdga:

c)

Mtiveldsi 6ga (vagy a mrivelds alol kivett

d)

Az dptilet fo rendeltet6s szerintij
az epijlet al apterti I ete :

e)

Az ingatlan jogijellege

izlet, mtiterem,

f) A nyil

re

ege

et elnevezdse)

(lakohin UdUl6, gazdasdgi dptilet stb.),

l6di hdz, tilrsashdz. szovetkezeti hdz, mieml6k, mtihely,

o, garazs, biny atelek stb.)

:

jo96ll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tar16s haszndlo, haszonelvezo,

b6rlo stb

g)
h)

Ko

tulajdon eset6n a tu lajdoni h6nyad mdrtdke

szerzesjogcfme, ideje (a jogviszony kezdete):

5

6.

a)

A teleptil6s neve,

b)

Az ingatlan terUletnagys6ga:

c)

Mtivel6si

d)

Az 6pUlet fo rendeltet6s szerintijellege (lak
az dptilet alapteri.ilete :

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal

6ga

al"tol az ingatlan

(vagy a mtivelds alol kivett tertilet elnev

i.j,zlet, miiterem, rendelo,

f) A

nyilatkozo
b6rlo stb.): ..

g)
h)

fbkszik (Budapesten kertilet is):

j

, tidUlo, gazdasdgi dptilet stb.),

az, tdrsashin. szovetkezeti h6z, mtiemldk. mtihely,

, bdnyatelek stb.):

lliisa (tulajdonos, iilland6, illetve tart6s haszn6l6, haszondlvezo,

ajdon eset6n a tulajdoni hdnyad m6rt6ke:

Kdzos
SZETZE s

jogcime, ideje

(a

jogviszony kezdete):
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a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagysaga:

c)

Mtiveldsi

d)

Az dptilet fd rendeltetes szerintijellege (l
az epij,let al apterti I ete :

e)

Az ingatlan jogijellege ( csal6

6ga

(vagy a mtivel6s alol kivett teriilet elnev

tizlet, mtiterem, rendel6,

0 A nyilatkozo j

62. iidti16. gazdasirgi 6piilet stb.).

62, tdrsashin, szovetkezeti hAz, mteml6k, miihely,

bdnyatelek stb.):

l6sa (tulajdonos, 5lland6, illetve tart6s haszn6lo, haszonelvezo,

b6rlo stb.): ..

g)
h)

Kozos

aJ

s

e):

don eset6n a tulajdoni hrinyad mdrteke:

jogcfme, ideje (a jogviszony kezdete):

6

II.
Nagy 6rt6kii ing6srigok

l. G6pj{rmiivek:

a)

.IOYorA
szem6lygdpkocsi:
a szerzds ideje, jogcfme

J ALl

t-oo3

S

,..vi.:li.:*s

tfpus
tt-rTI1ULE,

tfpus
a szerz6,s ideje, jogcfme:

tfpus
A SZETZES

b)

I

gc tme

teherg6pjdrmti, aut6busz:

tfpus

a szerz6,s ideje, jogcfme

tfpus

a szerzes ideje, jogcfme:

tfpus
a

c)

ideje, jogcime

...... tfpus

motorkerdkpiir:
a szerzes ideje, jogcime

tfpus

a szerz6,s ideje, jogcfme

....... tipus
a

ideje, jogcime:

7

2.

Vizi vagy l6gi j:irmii:

a)

jellege:
tfpusa:

a szerzes ideje, jogcime

b)

jellege
tfpusa:
a

3.
a)

jogcime

V6dett miialkotfs, v6dett gyiijtem6ny:
egyedi alkotiisok:
me

db

megnevezds

db

megnevez6s

db

megnev CZES

db

megnevez6s

db

megnevez6s

db

a szerz6,s ideje, jogcfme:

a szerzd,s ideje, jogcfme:

a szerzes ide

b)

lme

gytijtemdny:

a szerzes ideje, jogcfme:

a szerzes ideje, jogcime:

A SZCTZCS

gcfme:
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4.

Egy6b, darabonkdnt vagy k6szletenkent (gyiijtemdnyenkdnt) az Orszitggytil6srol szolo
2012.6vi XXXVI. torvdny I04. $ (l) bekezddse szerinti k6pvisel6i tiszteletdfj hathavi
osszeg6t meghalado 6rt6kti ingos6g:

a)

megnevezds:

a szerz€,s ideje, jogcfme:

b)

megnevezds:

a szerzes ideje, jogcfme:

c)

megnevezds:

a szerzes ideje, jogcfme:

d)

megnevezds:

a szerzds ideje, jogc lme

e)

megn

a szerz€s ideje, jogcime:

5.

Ert6kpapfrban elhelyezett megtakaritds vagy egydb befektet6s (r6szv6ny, kotvdny,
reszjegy, ki n cst6rj egy, vagyonj egy, nagy 6rt6kii b i ztos itiis stb.) :

megnevezds:

n6vdrt6k, biztositrisi Osszeg:

megnevezds:

nevdrt6k, biztosftiisi osszeg:

megnevez6s:

ndvdrt6k, biztosftiisi osszeg:

megnevezds:

ndvdrtdk, biztosftiisi osszeg:

megn
nev

biztosft6si osszeg:

9

6.

Takar6kbetdtben elhelyezett megtakarit6s:

Ft
Ft

7.

Az

Orsz6ggyrilesrol szolo 2012. evi XXXVI. torvdny 104. $
kepvisel6i tiszteletdij hathavi osszeg6t meghalado kdszpenz;

(l)

bekezddse szerinti

Ft

8.

osszessdg6ben az Orszirggyrildsrol szol6 2012.6vi XXXVI. torvdny 104. $
bekezd6se szerinti kdpviseloi tiszteletd(j hathavi 6sszeg6t meghalad6
hitelintdzeti sziimlakovetelds vagy mds, szerzodes alapj:in fennSllo pdnzkovetel6s:

a)

Az

h

(l)

itel int6zeti sziim lakovetelds:

dev

izitban

b)

m6s

(

fo ri n t6 rt6ke

6s alapj6n fenniil16 p6nzkovetel6s dsszege:

Ft

9.

lesrol
Miis, jelent6sebb dftekti vagyont6rgyak, ha azok egytittes 6rt6ke az O
oi tiszteletdij
sz6l6 2012.6vi XXXVI. torvdny 104. $ (l) bekezddse szerinti
hathavi osszegdt meghaladja:

megnevez6s:
megnevezds:
megnevezds:
megnevezds:
megnevez6s:
megnevezds:
megnevez6s:
megn

-
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III.
Tartoz{sok
Ebben a rovatban k6rjtik feltiintetni a ktiztartozis cfm6n,
valamint a hitelint6zettel vagy maginszem6lyekkel szemben
esetlegesen fen n5ll6 tartozisait

l.

Kdztartozis (ado, v6m, illet6k, tb-jriruldk stb.)
Ft

2.

Hitelintdzettel szembeni tartozirs

, kolcson stb.)
Ft

3

I szembeni tartozris

Ft

IV
Egy6b ktizlend6k

- ll
B) r6sz*
TOVBNELEMNYILATKOZAT
(az orszirggytil6si k6pviselo javadalm azdsdn kivUli adokdteles jOvedelmek)

I

Foglalko

ztsa:

........,1:.1:.$/r:zLk

bcttoaJtrrrl

Munkahelye

Sz0nete lteti-e foglal koziisiit

; UidJIrt

Nrett-

:

nem

Foglalkozitsibol szirmazo havi adokoteles (brutto) jovedelrne:

2. Az l.

pontban

frt foglalkozdsdn kfvtili, valamennyi olyan

adokoteles jovedelme

Ft

tevdkenys6ge, amelybol

szdrmazik:

r

dUeur-h+l&t

a) A tev6kenysdg megnevezdse

b) A kifizeto szem6lye
(kivdve a jogszabiilyon alapulo titoktartasi kotelezetts6g al6 es6 tevdkenysdgek):

a([urAtt

-ljn

c) A jovedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rendszeress6gti, eseti vagy idoszakos):

-lnofr,

d) A jovedelem (brutto) osszege

' Csak

azorszirggytildsi kepviselo tolti ki!

/

L3G. 5oo

Ft
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a) A tev6kenysdg rnegnevezise

b) A kifizet6 szemdlye
(kiv6ve a jogszab:llyon alapul6 titoktaft6si ko

g al6 eso tev6kenys6gek):

c) A jovedelem rendszeressdge (havi, egydb rendszeress6gti, eseti vagy id6szakos):

d) A j

a) A tevdkenys6g megnevezdse: .......

b) A kifizeto szem6lye
(kiv6ve a jogszabdlyon alapul6 titoktart6si kotel

c) A jovedelem rendszere

d) A j

lem (brutt6) osszege

alii eso tevdkenysdgek):

vi, egy6b rendszeressdgti, eseti vagy idoszakos):

Ft

-
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C) r6sz
G AZD ASACI ERDEKELTSEGI

NYILATKOZAT

Gazdasigi tirsasrigban fenndll6 tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:

I.

l. Gazdasiigi

t6rsas6g neve:

2. Sz6khelye:

..

3. Gazdasrigi tdrsasilg formdja:

4. Az 6rdekeltsdg formdja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. esetdn beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni

erdekeltsd g keletkez6sekori arinya

%

6. A tulajdoni

6rdekelts6g jelenlegi arimya:

%

7. Nyeres6gbol valo r6szeseddse:

8. A

%

..

gazdasiigi tiirsasigban viselt tiszts6ge: ..................

II.
l.

Gazdas6gi t6rsas6g neve: ...

2. Szdkhelye

3. Gazdasdgi tiirsas6g form6ja:........

4. Az6rdekeltsdg

5. A tulajdoni
6. A tulajdoni
7. Nv

8.4

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

drdekel

keletkez6sekori ariny a:

Itsdg jelen legi arimy a:

ol valo r6szeseddse:

gazdasdgi tiirsas6gban viselt tisztsdge

%

%

%
:

-
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III.
l.

Gazdasiigi tiirsas6g neve

2. Szdkhelye

3. Gazdasiigi t6rsas6g form6ja:

4. Az erdekeltsdg formrija (tulajdonos, r6szv6nyes, bt.

5. A tulajdoni

drdekeltsdg ke

6. A tulajdoni

erdekeltsdg

j

arilnya:

legi ariinya

beltag/ktiltag stb.):

%

%

7. Nyeresdgbol

8.A

i tiirsasiigban viselt tisztsdge:

IV.

l.

Gazdas6gi t6rsasdg neve

2. Sz6khelye

3. Gazdasilgi tilrsasiig form ila:........

4. Az erdekeltsdg formrlja (tulajdonos, rdszvdn

5. A tulajdoni

drdekeltsdg

6. A tulajdoni

erdekeltsdg

ardnya

en legi ariinya:

7. Nyeresdg b6l v
8.A

t6rsasiigban viselt tisztsdge

:

. esetdn beltag/ktiltag stb.):

%

%

-
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V

l. Gazdas6gi tdrsasdg neve
2. Szekhelye

3. Gazdasiigi tiirsasrlg form6ja

4. Az drdekelts6g formrija (tulajdonos. rdszvdnyes.

5. A tulajdoni

erdekeltsdg keletkez6

6. A tulajdoni

6rdekelts6g

7. Nyeresdg bo
8.A

ardnya

legi ar6nya

beltag/kiiltag stb.):

%

%

%

reszesed6se

tiirsasiigban viselt tiszts6ge:

VI.

l.

Gazdasiigi t6rsas6g neve

2. Sz6khelye:

3. Gazdasdgi t6rsas6g form 6ja:........

4. Az drdekelts6g form6ja (tulajdonos,

5. A tulajdoni

drdekeltseg kel

6. A tulaj doni drdekeltsd
7

8.A

e lenlegi

6 r6szeseddse
asiigi t6rsasdgban viselt ti

bt. eset6n beltag/ktiltag stb.):

arilnya

arinya:

%

%

%
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D) r6sz.

KIMUTATAS
az orsziggyiil6si k6pvisekinek az Orszfl,egyiil6sttil, sajrit pirtj:it6l vagy
k6pvisekicsoportj at6l, illefve a ttirv6nyhoz6i munkf t timogat6 alapftvinyt6l
kapott, a k6pvisel6 munk6jinak ellitrisrihoz sztiks6ges vagy azzal szoros
tisszeftiggdsben l6v6 juttatisokr6l 6s ingyenes hasznflatba adott dolgokrdl
(a tovfbbiakban: juttatis)

A juttat6s ideje
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Csak az orszitggyiil6si kdpviseki tolti ki!
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A juttatiis drtdke

A juttatds megnevez6se
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E) r6sz.

KIMUTATAS
az orszhg gy ti l6si k6pviselSn ek k6pvisekii m egbi zatisiry al tisszefii g g6s ben ka pott
ajrind6kair6l 6s az e nyilatkozat D) pontj a al6 nem tartoz6 ingyenes juttat{sai16l
(a tovribbiakban : ajrind6k)

Az ajimddkoziis ideje

*

Az ajind6k megnevezdse

Csak azorszttggytildsi kdpviselo tolti ki!

Az ajinddk drteke

-
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F) r6sz

KIMUTATAS
birmilyen tev6kenys6ge, in96 vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhez f{iz6do egy6b
jogosultsiga alapjin, tovribbi e nyilatkozat C) pontjfban megieltilt gazdasigi
tf rsasig(ok)nak juttatott 6llami, illetve eurdpai uni6s timogatisokr6l (a
tovribbiakban : trim ogatis)

A tdmogatds
jogosultja

A t6mogat6s

A tiimogatdst
nyfjto

A t6mogatiis

megszerzdsenek

megszerz6s6nek

iogcfme, modia

idopontia

A t6mogat6s

A tiimogatds

celja

drtdke
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