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A nyilatkozatot ado szem6lye
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l.

A nyilatkozatot ad6 *:

a)

orsz6ggyri lisi k6pviselo

b)

az orcza-egytildsi kdpviselovel kdzos hitztartdsban

616 hdzas-

vagy elettdrs

(a tov6b biakban : hazas- I elettdrs)
c)

az ol-szaggyiilesi kepviselovel kozos h6ztart6sban elo gyerrnek
(a tov6bbiakban: gyermek)
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Az
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A hirzas-/ilettars

1

A gyermek

orszirggyiilesi kdpviselo
neve

neve: .-[- iCf

:

neve:

xCsak a sa-iat szcmcl.vil'e vonatkoz6 adatokat ttjltse ki!
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A) r6sz

VAGYONI NYII,ATKO7-AT

I
Ingatlanok*

1

a)

A telepiilds

neve, ahol az ingatlan f'ekszik (Budapesten kertilet is)
\r
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b)

Az ingatlan teniletnagys6ga

c)

Mtlveldsi

d)

Az dptilet fo rendeltetes szerinti jellege (lakoh6z, tidtilo, gazdasdgi 6ptilet stb.),
az dptilet alaptertilete:

6ga (r,agy a rntivelds

alol kivett tenilet elnevezdse):

tr

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hin, tlrsashdz, szcivetke zeti haz, mtiernldk, mtihely,
tizlet, mtiterem, rendel6 , gardzs, bdnyatelek stb.):
\

0 A nyilatkoz6

sq-sldr

jog6ll6sa (tulajdonos,6llando. illetve tart6s haszn6l6, haszonelvez6,

berlo stb.):

do
s)

Kdzos tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad m6rtike:

,.lh.t1 ll:1 5
\

h) A

'

szerzes jogcfme, icleje (a jogviszony kezdete)'

V-

Az,ingatlan-nyilviintartisi adatokkal nregegy"ezoen kell kittilteni!
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a)

A teleptilds
.

neve, ahol

arz

.A.wI .U,f^-?-.vtr

in,{trtlan f'ekszik (Budapesten keriilet is):
Uo- Vo. S

4fu^|

b)

Az ingatlan tertiletnagysziga:

c)

Mtivelesi aga (vag,v a muveles al6l kivett tertilet elnevezdse):

d)

Az dp{ilet fo rendeltetds szerinti jellege (lak6h6z. tidiilo, gazdasilgi dptilet stb.),
az dptilet alapteriilete

e)

:

Az ingatlan jogi jellege (csakidi hin,

tdrsashaz,, szrivetkezeti haz^ rntiemldk, ntrihely.

tizlet. rntiterem, rendel6, gardzs, biinyatelek stb.):

liy.lg,-1.\-,a-.rL

q.a-!r.*.?J.

0 A nyilatko zo jogill6sa (tulajdonos, 6llando, illefve tart6s haszndlo, haszon elvezo,
b6rl6 stb.):

tt" fpt1r{o naq

g) Kcizcis tulajdon esetdn a tutajdoni hrinyad mdrt6ke: U I 11.13
h) A szerzes jogcime, ideje (a jogvis zonykezdete), .V.{#..i' .f.lWt: t AafjLl,
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a)

A teleptil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kenilet is):
1'.
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b)

Az ingatlan tertiletnagysdga:

c)

Mtivelesi

d)

Az dptilet fo rendeltetes szerinti jellege (lakohdz, tidtil6, gazdasdgi dptilet stb.),

6ga (vagy' a

mtivelis alol kivett teriilet elnevezise):

\

az eptilet alaptertilete:

.qtQl,

e)

i

Az ingatlan jogi jellege (csal6di bilz,tilrsashaz, szcivetkezetihdz. rntiemldk. rntihely.
rizlet. mtiterem. rendelo . sarazs. b6nlate lek stb.):

Ta^tsrl
f)
s)
h)

A

tzlui"

gpvlaa;

nyilatkozo iogitllUa (tulajdonos.6lland6. illetve tart6s haszndlo. haszottelvezo,

.l il13
A szerzis jogcime, ideje (a jogvis zanykezdete) , 1frlf.,j; h*,
Kcizcis tulajdon eseten a tulajdoni hanyacl

rnertdke: )n

4

4

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga:

c)

Mtivelesi 6ga (vagy a miivelds alirl kivett tenilet elnevez6se):

d)

Az 6piilet fo rendeltetds szerinti jellege (lakoh6z, tidiilo, gazdasdgi eprilet stb.),
az 6ptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hiz,tirsashaz, szovetkezetiht.z. rntiemlek, mrihely,
tizlet, mtiterem. rendelS , gar62s, banyatelek stb.):

D A nyitatkozo jogitll6sa (tulajdonos,6lland6,

illewe tart6s haszn6lo, haszonllvezo,

b6rlo stb.):

g)

Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad m6rtike

h) A szerzds jogcime,

ideje (a jogviszony kezdete):
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a)

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

b)

Az ingatlan terUletnagysdga:

c)

Ivltiveldsi 6ga (vagy a m[ivel6s alol kivett teriilet elnevez6se):

d)

Az eptilet fo rendeltetes szerintijellege (lakohin, iidtilo, gazdaslgi dptilet stb.).
az dptilet alaptertilete:

e)

Az

ingatlan j ogi j ellege (csal6di

hiz, lirsashaz, szovetke zeti haz, muemldk. mtihely,

tizlet. muterem, rendelo, garizs, binyatelek stb.):

0 A

nyilatkozo .iogallirsa (tula.fdonos, 6llando, illetve tartos haszndlo. haszonelvezo,
berlo stb.):

g)

Kdz0s tulajdon esetdn a tula.idoni hrinyad mdrtdke:

h) A szerzes jogcime. ideje (a jogviszony kezdete):

5

6

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagysaga:

c)

Miivelesi 6ga (vagy a mtiveles alol kivett tenilet elnevez6se):

d)

Az dptilet fo rendeltetds szerinti jellege (lakohdz. tidtilo, gazdasdgi eptilet stb.),
az dptlet alaptertilete :

e)

Az

ingatlan jogi j ellege (csal6di haz, tdrsashaz, szovetke zeti hiLZ, mriemlek, mtihely,

tizlet, mriterem, rendelo . gardzs. b6nyatelek stb.):

f) A

n_vilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos. 6llando, illetve tart6s l'raszndlo, haszotrclvezo,
b6rl6 stb.):

g)

Kozds tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad merleke

h) A szeru€s j ogcime, idej e (a j ogvis zony kezdete):

.

....

7.

a)

A teleptilds neve, ahol az tngatlan f'ekszik (Budapesten kenilet is):

b)

Az ingatlan

c)

Ir{rivelesi 6ga (vagy a mtivelds alol kivett tertilet elnevez6se)

d)

Az dptilet fo rendeltetds szerinti jellege (lakohtn tidtilo, gazdasdgi 6ptilet stb.),

tertiletnagysdga:

az eptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di

hdz, t6rsash6z, szovetkezeti

hin, rntiemlek. miihely,

tizlet. m[iterem, rendelo , gartns. bdnyatelek stb.):

0 A

nyilatko
bdrl6 stb.):

g)

zo iogttllasa (tulajdonos, 6llando. illetve tartos haszndlo.

Kozos tulaidon esetdn a tulaidoni hinyad rn6rteke:

h) A szerzes jogcirne, ideje (a jogviszony kezdete)

haszotrclvezo,

6

TI.

Nrgy 6rt6kri ing6sf gok

l. G6pj{rmiivck:

a)

tfpus

szemdlygepkocsi:
a szerzd,s i dej e, .j ogc inre

tipus
a szerzd,s ideje. j ogcime

tfpus

a szerzls ideje, jogcirne

b)

teherg6pj 6nnti, aut6busz

a szerz6,s idej

tfpus

e, .iogc f me

tipus

a szerz€,s ideje. jogcime

tipus

a szerzes ideje, jogcfrne

c)

tipus

motorkerdkp6r:

a szerzes ideic, jogcime

tfpus

a szerz€,s ideje. jogcirne

tipus
a szerzts idcjc,

jogcirre

7

2.

Yiz.i vagy l6gi

a)

jellege:

j:innii:

tipusa:

a sz,erz6,s ideje, jogcime:

b)

jellege:
tipusa:
a szerz6,s idej e, j ogcime

3.
a)

V6dett miialkotds, v6dett gyiiitem6ny:
egyedi alkot6sok:
megnevezes

db

megnevezds

db

megnevezes

..... db

..... megnevezis

......... db

megnerrezis

db

megnevezes

db

a szerzds ideje, jogcime:

a szerzds ideje, jogcfme:

a szerz€s ideje, jogcfrne:

b)

gyujtemen-y:

a szerzds ideje, jogcime:

a szerz€s ideje, jogcime:

a szerzds ideje, jogcirne:

a

8

4.

Egydb. darabonkint vagy kdszletenkdnt (gyrijteminyenkdnt) a mindenkori kdpviseloi
alapdii hathavi osszeget meghalado drtikti ing6sdg:

a)

mcgncvczds:

a szerzds ideie, jogcinre:

b)

megnevezds:

a szerzd,s ideje, jogcime:

c)

megnevezds:

a szerz€,s ideje. jogcfrne:

d)

megnevezds:

a szerz,es ideje, jogcinre:

e)

lnegnevezes:

a szerz,€s idej

5.

e, j

ogcime:

Ertdkpapirban elhelyezett megtakarit6s vagy egydb befektetds (reszveny, kdwdny,
rdszj egy, kincstirj egy, vagyonj egy, llagy ert6kti biztositds stb.) :

megnevezds:

ndr,6rtdk, biztosft6si osszeg:

megnevez6s:
neveirtcik. biztositdsi osszeg:

megnevezds:

ndvdrtdk, biztosit6si dsszeg:

megnevezds:

ndvertdk, biztosftasi osszeg:

rnegnevezds:

nevertek, biztositdsi cisszeg:

L)

6.

Takardkbetdtben elhelyezett rnegtakarftds

Ft
Ft

7.

A rnindenkori kdpviseloi alapdii hathavi dsszeget meghalado
L

keszp€,nz:

h*

Ft

8.

Az osszessdgdben a mindenkori kepviseloi alapdij hathavi <isszeget meghalado
pdnzintd zeti szdml akcivete lds vagy m6s, szerzo d€,s al apj an fenn6l lo pdnzkovete lds

a)

pdrrzintdzeti szitmlahrivetel6s:

forintban
devi z6ban (fori ntdrteken)

b)

nris

szerzodes alapjan fenn6llo pinzkovetel6s cisszege:

rrI
9.

M6s, jelent6sebb drtekri vagyontargyak, ha azok egyiittes drtdke
kdpviseloi alapdij hathavi dsszeget meghaladja:

megnevezds:
megnevezds:
megnevezds:
megnevezds:
megnevezds:
megnerrezds:

megnevezis:
rnegnevezds:

Irt

a mindenkori
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Tartozf sok
Ehbcn a rovatbnn k6rjtil< fclttintctni a ktiztartozis cim6n,
valarnint a p6nzint6zettcl vagy maginszenr6l-vekl<el szemben
esetlegeseu f'entrill6 tartoziisait

1.

Kdztartozils (ado. vim, illetdk. tb-jirulek stb.)
.Ft

\i

2.

P6nzintd zettelszemben

i

tartozfts (hitel, kolcstjn

stb.):

Lkti((

12....
Ft

3.

Mag6nszemdlyekkel szembeni tartozirs:

,4A.h*.t.[d

T+
,Ft

Iv
Egy6b ktizlend6k

-il
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; OVTUELI1NI
(az or szaggy.ri
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l e{s

i
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resz'*
NYI

LAT K OZAT

epv i se l o j avad al m azasiur k f vti

l

i

aclok ote l es j ovc'de l rn ek)

F-oglalko zdsa

Munkahelye
S

zrinetel teti-e fb gl alko

zisdt:

rgen
nelTt

Foglalkozds6b6l szirrnaz6 havi adokoteles (brutto) iovedelme

Ft

2. Az 1. pontbzur irt foglalkozdsan kivtili. valamennyi olyan tevdkenysdge,

amelybol

ad6kritel es j ovedel m e szitrmazik:

a) A tevdkenyseg megnevezdse: ......

t)Akifizetoszerndlye
(kivdve a jogszabdlyon alapul6 titoktart6si kcitelezettsdg al6 es6 tevdkenysdgek):

c) A jovedelem rendszeressege (havi,

d) A jdvedelem (brutto) osszege

Csak az. orsz.aggytilesi kdpvisel6 tolti ki!

eg1''db rendszeressdgu, eseti

Ft

vagy idoszakos):

-12

a) A terrekenyseg nregnevezise

b) A kifizeto szemil,v*e
(kivdve a jogszabdlyon alapulo titoktartzisi kotelezettseg al6 eso tevikeltysigek):

c) A jovedelem rendszeressige (lravi, egyib rendszeressdgri, eseti vagy idoszakos)

d) A jovedelem (brutto) osszege

Ft

a) A tevdkenysig megnevezise

b) A kifizeto szemelye
(kiveve a jogszab6lyon alapulo titoktarldsi kotelezetts6g al6 eso ter,dkeuysegek):

c) A iovedclem rendszeressige (havi, cgyeb reudszeressigti. eseti vagy idoszakos):

d) A iovedelern (brutto) osszege:

Ft

-
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C) r6sz

GAZDASACI ERDEKELTSEGI NYILATKOZAT
Gazdasrigi tirs:rsighan fennill6 tiszts6ge vagy 6rdekeltstige:

I
l. Gazdasdgi trirsas6g neve
2. Szdkhelye

3. Gazdas6gi tdrsas6g fonnija

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

5. A tulajdoni irdekeltsdg keletkezdsekori udnya,

6. A tulajdoni

6rdekeltsig jelenlegi arinya:

7. Nyeresdgbol val6
8. A

stb.):

o/
/t)

%
o/

rdszeseddse

/o

gazdas6gi tarsas6gban viselt tisztsdge: ...........

Ir.
L. Gazdasdgi tarsasiig neve

2. Szekhelye

3. Gazdasdgi tiirsasdg form6ja:

4. Az drdekeltsdg lbrmdja (tulajdonos, rdszven-v-es. bt. eseten beltag/kriltag stb.):

5. A tulajdoni drdckeltsdg keletkezdsekori aranya:

%

6. A tulajdoni drdekeltsdg.f elenlegi ardnya

%

7. Nyeresdgbol valci reszesedese

%

tl. A gazdasdgi tairsasdgban

viselt tisztsegc:

-14

III
l.

Gazdasdgi tiirsasdg neve

2. Szekhelye

3. Gazdasdgi t:lrsasdg fonndja

4.

Az. erdekeltsig fbrmdja (tulajdonos, rdszvdnyes. bt. eseten beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni drdekeltsdg keletkez6sekori
6. A tulajdoni

ar6,nya

o/

drdekeltsdg jelenlegi ar6nya:

/o

o/
/o

7. Nyeresdgbol valo rdszeseddse
8.

A

%

gazdasflgi tarsas6gban viselt tisztsdge: .....

rv.
1. Gazdas6gi t6rsas6-[ neve:

2. Sz6khelye

3. Gazdas6gi t6rsas6g fonn6ja

4. Az drdekeltseg {brmdja (tulaidonos, reszvenyes, bt. eseten beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni 6rdekeltsdg keletkezdsekori
6. A tulajdoni drdekeltsig jelenlegi

ardnya:

%

ar6nya:

o/
/o

7. Nyeresigbol val6 reszeseddse
8.

A

gazdasdgi tdrsas6gban viselt

o/
/t)

tisztsige:

....

- t5

v
l.

Gazdasdgi t6rsas6g neve:

2. Szdl<helye

3. Gazdasdgi tiirsas6g fonndja:

4. Az drdekeltsdg forrnrlja (tulajdonos,

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

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

ar'6nya:

ardnya

A

/o

%

o/
/o

7. Nyeresigbol val6 r6szeseddse
8.

o/

gazdasigi t6rsas6gban viselt tisztsdge:

VI
1. Gazdasdgi tirsas6g neve

2. Szdkhelye

3. Gazdas6gi t6rsas6g lbrm6ja:

4. Az 6rdekeltsdg formfja (tulajdonos,

5. A tulajdoni irdekelts6g

rdszvdnyes, bt. eseten beltaglktiltag stb.):

keletkez6sekori ardnya

o/
/o

6. A tula.idoni irdekeltsdg jelenlegi artnya

%

7. Nyeresegbol val6

%

8.

rdszesedise

A g'azdasirgi tdrsas6gban viselt

tiszts6ge

-
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D) r6sz.

KIMUTATAS
az orsziggviil6si li6pviselcinek az Orsz:iggJ-iil6st6l, saj{t p:irtj:it6l vagy"
kdpvisel6csoportj{td,l, illetve a ttirry6nyhoz6i munli{t tiinrogatti alapitvrlnyt6l

kapott, a li6pvisel6 munkfjfnak elllt:isrihoz sziil<s6ges vag-v azzal szoros
tisszeftigg6sben l6vd juttat:isokr6l 6s ingy-enes haszn{latba adott dolgolrrril
(a tov:ibbiakban: juttat{s)

)eth
Lo

A\

2c l8

A juttatis drtdke

A juttatirs megnevezdse

A juttat6s ideie
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Csak az.orsz.aggytilcsi kdpviseki tolti ki!
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E) rdsz..

KIN{T]TATAS
az orszlggl,iilesi k6pviseltinek k6pviseltii megbru,at'isfvtl t-isszeftigg6sben kapott
ai{nd6kair6l 6s az e n1,'ilatkozat D) pontja al:i nern tartozd ingl'enes juttat{sair6l
(a tovibbiakban: aj{nd6k)

Az ajtndekozits ideje

' Csak az orszdggyiilesi

Az ajindik nregnevezise

kepviselo tolti ki!

Az aitndik drtdke

-
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F) r6sz
KtN{UTATAS

birrrrilyen to,il<enys6ge, ingti vag),ingatlan tulajdona, illeh,e ezelihez ftiz(idti eg-l6b
jogosults:iga :rlapjzin, tov:lbbri e nyilatl<ozat C) pontj{ban nregieltilt gazdasigi
t:irsas{g(ok)nali juttatott 6llami, illetve eur6pai uni6s tirnogatrlsokr'61 (a
tovibbialiban : timogatfs)
A t6mogatds

A tarnogatds

A t6mogat6s

A tdmogat6st

A tdmogat6s

A tdmogatds

jogosulda

megszerzdsenek

megszerzdsdnek

nyujto

celja

ertdke

jogcfnre, modja

idopontj a

*)F

Kelt: N&Lk

t

, ..Lc.LQ.. .....

f3r{Ua.f"l

6v

hof?.

.4./

nap

Jelen rryilatkozatl'toz csatoltam a velem kozos hdztartlsban el6 hazas-lelettdrsatn,

valamint a vclem kdz6s hiiztarl6sban

nyi I atko zatittl ny il atkozat

ai t*

ilo gyermeke(i)rn.

.

I

\r\-,\/\
a kepvise16 aliririrsa

*

Csal.

az-

orsz-irgg,viilcsi kcpviselti

tolti ki!

