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Vagyon-, jdvedelem- ds gazdasdgi drdekeltsigi nyilotkozat
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A nyilatkozatot ad6 szem6lye
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A nyilatkozatot ad6 *:

orszaggyiilisi k6pvisel6

b)

az orsziiggytildsi k6pvisel6vel kdz6s hdaarulsban 6l<i hrizas- vagy 6lettars
(a tovibbiakban: h6zas-ldlettars)

c)

az orszaggyiilesi k6pvisel6vel k6zcis hdaartasban 6lo gyermek
(a tovAbbiakban: gyermek)

2.

Az orszaggyiildsi k6pvisel6 neve:

J.

A hiizas -/6lett6rs neve:

4.

A gyermek neve:
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a saj6t szemdlyCre

vonatkoz6 adalokat tdltse ki!
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A) r6sz

VAGYONI NYILATKOZA'I'
t.

Ingatlanok-

I

a)

A teleptilis ncve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):
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b)

Az ingatlan tertiLletnagys6ga: .......... ..........fl

c)

Mrivel6si 6ga (vagy a miivelds al6l kivett tertilet elnevcz6se): ....................

d)

Az eptilet f6 rendeltet6s szerinti jellege 0ak6h6z, iidill6, gazdas6gi 6ptilet stb.),
az dpiilet alapteriilete:

LNLi

e)

N

ZI

ha

uo

Az ingatlan jogi jellege (csal6di haz, t6rsash6z, szdvetkezeti haz, mtieml6k, miihely,
iizlet, miiterem, rendelS, garazs, bdnyatelek stb.):
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f) A nyilatkoz6 jogrill6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszondlvez6,
b6rl6 stb.):

1u u+Wott o,,
g)

K6z6s tulajdon eset6n a tulajdoni hanyad m6rt6ke:........ ,t

h)

A

szerzds

jogcime, ideje (ajogviszony kezdete):
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a)

A lelepiilis ncve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keriilet is):
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b)

Az ingatlan teriiletnagys6ga: ...

c)

Miivel6si dga (vagy a mtivel6s al6l kivett tertilet elneve#se),

d)

Az epiilet f6 rendeltet6s szerintijellege 0ak6haz tidtil<i, gazdas6gi dpiilet stb.),
az 6ptilel alaptertilete:

e)

Az ingallan jogi jellege (csal6di haz, t6rsashi2, szdvetkezeti haz, mileml6k, mrihely,
tizlet, mfiterem, rendelS, garizs, banyatelek stb.):
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f) A nyilatkozo jog:ill6,sa (tulajdonos, rilland6, illewe tart6s hasznal6, haszon6lvez6,
b6rl6 stb.):
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g)

K6z6s tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad m6rt6ke

h)

A

szerzds jogcime, ideje
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(ajogviszony kezdete):
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a)

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

Az ingatlan teriiletnagy sdga:

c)

M[vel6si

d)

Az 6piilet fii rendeltet6s szerinti jellege 0ak6hdz, [diil6, gazdasdgi 6piilet stb.),
az 6piilet alaptertilete: f

irya (vagy a mrivel6s al6l kivett tertilet elnevez6se;:
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Az ingatlan jogi jellege (csal6di hria trirsash6z" szdvetkezeti hAa m[eml6k, mtihely,
tizlel, mfiterem, rendel6, garrizs, bri.nyatelek stb.):

f) A nyilalkoz6 jog6ll6sa (tulajdo nos, 6ll and6

.f

b6rl6 stb.)

g)

Kdzds tulajdon esetdn a tulajdoni hrinyad mdadke

h)

A

szerz6s

jogcime, ideje
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jogviszony kezdete):

haszndl6, haszon6lvez6,
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a)

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

Az ingallan teriiletnagys6ga:

c)

Mtivel6si 6ga (vagy a miivelds al6l kiveftlertilet elnevezdse): ..V.i..V..€-.(-...t.
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d)

Az 6piilet ft! rendeltet6s szerinti jellcge (lak6hda, tidiil6, gazdasdgi 6piilet stb.),
az 6piilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6a tarsashriZ szdvetkezeti haz, miieml6k, miihely,
iizlet, mtiterem, rendel6, garazs, bdnyatelek stb.):

f) A nyilalk oz-ir ioprillfsa (tulaidonos. 6lland6. ill etve 1art6s haszn6l6, haszon|lvezh,
b6rl6 stb.)
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g)

Kiizds tulajdon eset6n a tulajdoni hanyad m6rtdke

h)

A

szerzes jogcime, ideje

(ajogviszony kezdete):
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a)

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

b)

Az ingatlan teriiletnagys6ga:

c)

Mrivel6si 6ga (vagy a mrivel6s al6l kivett tertilet elnevez6se):

d)

Az 6ptilet fii rendeltetds szerinti jellege (lak6haz, iidiil6, gazdasAgi 6piilet stb.),
az dptlet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, tarsashrlz" szdvetkezeti

hriLa

mtieml6k, mtihely,

tizlet, mriterem, rendel6, gardzs, brtryatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jog6llisa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s hasznil6, haszon6lvez6,
b6rl6 stb.):

g)

Kdzds tulajdon eset6n a tulajdoni hanyad m6rtike

h)

A szerzesjogcime, ideje

(a

jogviszony kezdete):
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a)

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

b)

Az ingatlan teriiletnagys6ga:

c)

Mriveldsi 6ga (vagy a miivel6s al6l kivett tertilet elnevez6se)

d)

Az 6piilet f6 rendeltetds szerinti jellege 0ak6htu, iidiil6, gazdas6gi 6piilet stb.),
az 6ptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csalidi h6z tdrsashria szdvetkezeti hda miiemldk, miihely,
tizlet, mfiterem, rendel6, garazs, bdnyatelek stb.):

f) A nyila&oz6 jog6ll6sa (tulajdonos, 5lland6, illetve tart6s hasm6l6, haszon6lvez6,
b6rl6 s1b.):

g)

Kdzds tulajdon eset6n a tulajdoni hrhyad m6rtdke: ............

h)

A szerzesjogcime, ideje (ajogviszony kezdete):
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a)

A telepiilds neve, ahol az ingallan fekszik (Budapesten kertilet is):

b)

Az ingatlan teriiletnagys6ga:

c)

Mr.iveldsi 6ga (vagy a mrivel6s al6l kivett teriilet elnevez6se):

d)

Az dpiilet {b rendeltet6s szerinti jellege 0ak6hda, tidtil6, gazdas6gi 6ptilet stb.),
az dpiilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, tarsash6z, szdvetkezeti hdz, miiemlek, mrihely,
iizlet, miiterem, rendel6, gar6zs, bAryatelek stb.):

f) A nyilatkoz6

jog6llasa (tulajdonos, dlland6, illetve tart6s haszndl6, haszon6l vezo,

b6116 stb.):

g)

K<izds tulajdon eset6n a tulajdoni hrlnyad m6rt6ke:

h)

A

szerzes

jogcime, ideje (ajogviszony kezdete)
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l. G6pjirnriivck:

a)

KL 6O

szemdlygdpkocsi
a szerzis ideje, jogcime

\drr

tfpus

1'

tipus
a szerzds ideje, jogcime

tipus
a sznrzds ideje, jogcimc

b)

teherg6pjdrmii, aut6busz:

tipus

a szerz|s ideje, jogcime:..

tipus
a szerzls ideje,

jogcime

tipus
a szerz€s ideje,

c)

jogcime

tipus

motorker6kp6r:
a szerz'is ideje, jogcime

tipus
a sz*rzis ideje, jogcime:

tipus
a szerz6s ideje,

jogcime
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2.

Vizi vag' l6gi jrirmii:

a)

jellege:

........

tipusa:
a szorzis ideje,

b)

jogcime

jellege:
tipusa:
a szerzis ideje, jogcime

3. V6dett mffalkot{s,
a) egyedi alkol6sok:
a szerzds ideje,

v6dctt ryffjtem6ny:

megnevez6s

....... db

.......... megnevezes

db

megnevezds

db

megnevez6s

db

megnevez6s

db

megnevez6s

db

jogcime:

a szerzds idejc, jogcime:

a sz.erz6s idej e, j ogcime:

b)

gyiijtem6ny:

a szerzes ideje,

jogcime:

a szerz€s ideje, jogcime:

a sznrz1s ideje,

jogcime:
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4.
'

Egy6b, darabonk6nt vagy kdszletenk6nt (gyiijtem6nyenkdnt) az Orsziggyril6sr6l szol6
2012. dvi )C(XVI. tdrvdny 104. $ (1) bekezd6se szerinti k6pvisel6i tiszteletdij hathavi
6sszeg6t meghalad6 6rt6kii ing6sAg:

a)

megnevezis:

a szerz€s ideje, jogcime:

b)

megnevcz6s

a szerz-is ideje, jogcime

c)

megnevezds:

a szerzds ideje, jogcime:

d)

megnevezds: ............

a szErzis ideje, jogcime:

e)

megnevez6s:

a szerzes ideje, jogcime:

5.

Ert6kpapirban elhelyezett meglakaritds vagy egy6b befektet6s (r6szvdny, kdtvdny,
r6szjegy, kincsuirjegy, vagyonjegy, nagy 6rt6kii biaosilis stb.):

megnevezds:

....................&..0-.r-. . .

n6v6rtek, biztositisi dsszeg: ...........

megnevcz6s:

gdevvd

1.1,.$.x.... {-L.
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n6v6rtdk, biaositiisi dsszeg:

megnevezis:
n6vdrt6k, biaositiisi dsszeg:

megnevez6s: .......
n6v6rtdk, biaosit6si dsszeg:

megnevczds:

n6v6rt6k, biztositiisi 6sszeg:

pt
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6.

Takardkbetetben elhelyezett megtakaritiis:

FT
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7.

Az Orsziggyiildsr6l sz6l6 2012. 6vi XXXVI. tcirv6ny 104. $
kepviseloi tisaeletdij hathavi 6sszeg6t meghalad6 k6szp6nz:

(l)

bckezd6se szerinti

F1

8.

Az Ssszessd gdben az Orsziggyril6sr6l sz6l6 2012. dvi XXXVI. tdrvdny 104. $ (1)
bekezd6se szerinti k6pvisel6i tiszteletdij hathavi 6sszeg6t meghalad6
hitelintezeti szamlak6vetel6s vagy mas, szerz6d6s alapjrin fennill6 pdnzkdvetelds:

a)

hitelint6zetiszamlakdvetel€s:

forintban

6. ooo.

ooo

deviz;iban (forint6a6ken)

b)

m6s szerz6dds alapjan fennrill6 penzktivetelds 6sszege:

f1

9.

MAs, jelent6sebb 6rt6kri vagyontlrgyak, ha azok egyiittes 6rl6ke az Orsziggyril6sr6l
sz6l6 2012. evi XXXVI. t<irv6ny 104. $ (l) bekezd6se szerinti k6pvisel6i tiszteletdij
hathavi 6sszeg6t meghaladja:

megnevezds:
megnevez6s:
megnevez6s:
megnevezds:
megnevezds:
megnevez6s:
megnevezds:
megnevez6s:
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Tartozrisok
Ilbbcn a rovatban k6rjiik feltiintctni a kiizlartoz{s cim6n,
valamint a hitelintdzettcl vagy magf nszcm6lyckkcl szcmben
esellcgcscn fcnn:i116 tartoz6sait

I.

K<iztartoz6s (ad6,

vim, illet6k, tb-jdrul6k stb.):

...
F1.

2.

Hitetinl6zettel szembeni tartozas (hitel, ktilcs6n stb.): ......
Irt

3.

Magdnszemdlyekkel szembeni unozas
Ir1

IV.
Egy6b ktizlend6k

- ll
B)
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r6sz'

J6VEDELEMNYILATKOZAT
(az orszAggyr.il6si k6pvisel6 javadalmaz6srin

I.

kivtili

ad6ktiteles jdvedelmek)

Foglalkozisa:
Munkahclye
Sztinetelteti-c foglalkozas6t:

lgen
ncnl

Foglalkozisf b6l szArmaz| havi ad6kdteles (brutt6) j 6vedclme

FI

2. Az 1. pontban irt foglalkozas{n kiviili, valamennyi olyan tev6kenys6ge,

amelyb6l

ad6kdteles jdvedelme szi.,rmazik:

a) A tevdkenys6g meglevez6se:

b) A kifizet6 szem6lye
ftivdve ajogszab6lyon alapul6 titoktartasi ktitelezetts6g al6 es6 tev6kenys6gek):

c) Ajdvedelem rendszeress6ge (havi, cgydb rendszeressigti, eseti vagy id6szakos):

d) A jdvedclcm (brutt6) dsszege

'

Csak az orsziggy0lCsi kCpvisel6 ttilti ki!

lrt
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A tev6kenysdg megnevez6se:

......

b) A kifizet6 szem6lye
(kiveve a jogszabrilyon alapul6 tiloktartasi kotelezetts6g al6 es6 tev6kenys6gek):

c) A jdvedelem rendszeressege (havi, egy6b rendszercss6gii, eseti vagy id6szakos):

d) A jcivedelcm (brutt6) <isszege:

a)

Ft

A tcvdkcnysig megnevezdsc:

b) A kifizet6 szem6lye
(kiv6ve a jogszabrilyon alapul6 titoktartisi kdtelezettseg ala es6 tev6kenysdgek):

c) A jdvedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rendszeressdgri, eseti vagy id6szakos):

d) A jdvedelem (brutt6) <isszege

FT

-
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C) r6sz

GAZDASAGI ERNBXU,TSf GI I..IYILATKOZAT
Gazdas{gi tfrsas{gban fcnn:ill6 tiszts6ge vagy 6rdckclts6gc:

I
1. Gazdas6gi tdrsas6g neve

2. Szdkhclye

3. Gazdas6gi tarsasrig fomr6ja:

4. Az

6rdekelts6g formdja (tulajdonos, r6szvdnyes, bt. eset6n beltag/kiiltag stb.):

5. A tulajdoni drdekeltsdg keletkez6sekori
6. A tulajdoni

ar6nya

%

6rdekelts6g jelenlegi aranya:

7. Nyeresegb6l val6

8. A gazdasrlgi

.........%

r6szeseddse

trirsas6gban viselt tisztsdge

II
1. Gazdasrigi tarsas6g neve

2. Szdkhelye

3. Gazdas6gi tarsas6g form6ja

4. Az 6rdekeltsdg formrija (tulajdonos,

rdszv6nyes, bt. eset6n beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkezdsekori ar6nya
6. A tulajdoni

erdekelts€g jelenlegi arrinya

7. Nyeresdgb6l va[6

8. A gazdas6gi

r6szesed6se

tiirsas6gban viselt tisztsege

Yo

%
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l.

Gazdasiigi td,rsas6g neve: ....

2. Szdkhclyc

3. Gazdasrigi tirsas6g form6ja:

4. Az 6rdekelts6g formdja (tulajdonos, r6szvdnyes, bt. eset6n beltag/kiiltag stb.):

5. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkezdsekori ar6nya
6. A tulajdoni

6rdekelts6g jelenlegi aninya

7. Nyeresigb6l val6
8.

ao

%

%

r6szesed6se

A gazdasrigi tarsasegban viselt tisasdge

IV
1. Gazdasdgi tdrsasSrg neve:

2. Sz6khelye

3. Gazdas6gi tarsas6g form6ja: .....

4. Az 6rdekeltseg formdja (tulajdonos, rdszvdnyes, bt.

eset6n beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkez6sekori ariinya: .......
6. A tulajdoni

6rdekelts6g jelenlegi ar6nya:

%

7. Nyeres6gb6l val6 r6szeseddse:.........................................................%
8.

A

gazdas6gi tirsas6gban viselt tiszts6ge

-
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v
1. Gazdasdgi tdrsasiig neve

2. Szdkhelve

3. Gazdasrlgi tarsas6g form6ja:

4. Az 6rdckelts6g form6ja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt.

5. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkezisekori
6. A tulajdoni

arri,nya:

drdekelts€g jelenlegi aranya

esetdn beltag/ktiltag stb.):

%

%

7. Nyeresdgbol val6 r6szesed6se:.........
8.

A gazdasrigi tarsasdgban viselt tisas6ge

VI
1. Gazdasigi tiirsas6g neve

2. Sz6khelye

3. Gazdas6gi tarsas6g formrija

4. Az 6rdekelts6g form6ja (tulajdonos,

r6szv6nyes, bt. eset6n beltag/kiiltag stb.):

5. A tulajdoni drdekeltsdg keletkez6sekori artinya:
6. A tulajdoni

6rdekelts6g jelenlegi ar6nya

7. Nyeresdgb6l val6 r6szesed6se
8.

o/o

A gazdas:igi tdrsas6gban viselt tiszts6ge:

%
..

-

16 - r
D) r6sz(

W

KIMUTATAS
az orsziigryiil6si k6pvisel6nek az Orsz{ggyiil6st6l,

sajit p:irtjit6l vagl'

k6pvisel6csoportj{t61, illctr e a tiirv6nl,hozrii munkrit t:inrogat6 alapitvdnl't6l
kapott, a k6pvisel6 munk6jdnak cll:it{srlhoz sziiks6ges vagl' azzal szoros
tisszefiigg6sben l6v6 juttat{sokr6l 6s ingyenes hasznrilatba adott dolgokr6l
(a tovfbbiakban:

A juttatris ideje
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KIMUTATAS
az orszAggyiil6si k6pvise16nek az Orsz.riggyiil6st6l'

sajit prirtj6t6l vagy

k6pvisel6csoportjAt6l, itletve a ttirv6nyhoz6i munkit tdmogat6 alapitvrinyt6l
kapott, a k6pvisel6 munk6jAnak elLitis6hoz sziiks6ges vagy azzal szoros
tisszeliigg6sben l6v6 juttat6sok161 6s ingyenes hasznilatba adott dolgokr6l
(a tovibbiakban: juttat6s)

A juttatris ideje

A juttakis megnevez6se
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KIMT]TATAS
megbizatis{val 0sszcfiigg6sben kapott
aj{nd6kair6l 6s az c nyilatkozat D) pontja al{ nem tartoz6 in&yencs juttat{sair6l
(a tovrlbbiakban: aj6nd6k)
az orszriggyiil6si k6pvisel6nek kr!pvisel6i

Az

aj

anddkozas idcje

Az ajand6k megnevez6se

'Csak az orsziggyiilCsi kdpvisel6lolti ki!

Az ajand6k 6rt6ke
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Ir) r6sz

KIMt]TATAS
birmilycn tcv6kenys6gc, in96 vagf ingatlan tulajdona, illctvc ezckhez fiiz6d6 cgy6b
jogosults:iga alapj:in, lovribbi e nf ilatkozat C) pontjriban megieliilt gazdas{gi
trlrsasrig(ok)nak juttatott :illami, illctve cu16pai uni6s trimogatisokr6l (a
tovibbiakban : trimogatris)
A l6mogat6s
jogosultja

Kelt:

A tdmogatds

A t6mogat6s

A t6mogat6st

megszerz6s6nek

megszerzds6nek

nytjt6

iogcime, m6dia

id6pontja
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A timogatds
c6lja
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Jelen ny ilatkozathoz csatoltam a velem kdzds heaartdsban 6lo h6zasJelett6rsam,

}n-. u,

dwi

oT,t

lltab

valamint a velem kdz6s hi2tartisban d16 gyermeke(i)m,

nyilatkozatrit/nyilatkozatait'.

(
a kdpvisel6 a[6ir6sa

'

Csak az orsz6ggy0ldsi kdpvisel6 lolti ki!

A t6mogatds
6rt6ke

