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A nyilatkozatot ado szem6lye
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b)

az orsziggytil6si k6pvisel6vel kcizos hhztartitsban elo htnas- vagy 6lett6rs
(a tov6bbiakban : hinas- I elettdrs)

c)

az orsziggytildsi k6pviselovel kozos hilnartisban 6lo gyermek
(a tov6bbiakban: gyermek)
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2.

Az orszdggyrildsi kepvisel6 neve:
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A h6zas-6left6rs neve:
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A gyermek neve:
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A) r6sz
VAGYONI NYILATKOZAT

I
Ingatlanok*

I

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga:

c)

Mtiveldsi

d)

Az 6ptilet f5 rendeltetd s szerinti jellege (lak6
az epijlet

e)

6ga (vagy a

al

aptertilete

miivel6s al6l kivett tertilet

):

tidtil6, gazdasfryi 6ptilet stb.),

:

Az ingatlan jogi jellege (csal6di haz,
tizlet, mtiterem, rendel6 , gardzs,

0 A nyilatkoz6 jogall6sa

szovetke zeti

atelek stb.):

donos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszonelvezo,

berlo stb.):

g)

Kozds tulajdon

h)

A szerzdsjo

'

a

hiz, mtieml6k, mtihely,

tulajdoni h6nyad m6rt6ke:

fme, ideje (a jogviszony kezdete):

Az ingatlan-nyilvdntart6si adatokkal rnegcgyezoen kell kitdlteni!

a

J

)

a)

A teleptilds neve, ahol azingatlan fekszikiBudapesten kertilet is):

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga

c)

Mtiveldsi iga (vagy

d)

Az dptilet fo rendeltetds szerinti jellege (lakoh6z, tidtil6, gazdasdgi

a mtivelds al6l

az 6ptilet alaptertilete

e)

kivett tertilet elnevez6se):

stb.),

:

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hdz, tirsashfn, szovetkezeti
t,.zlet, muterem, rendel6

,

mueml6k, mtihely,

garazs, b6nyatelek stb.):

0 A nyilatkozo jogttll6sa (tulajdonos, 6llando,

tart6s haszn616, haszonllvezo,

b6rlo stb.):

g)

Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni

h) A szerzds jogcime,

ideje (a jogvi

m6rt6ke
kezdete):
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a)

A teleptilds neve, ahol az

b)

Az ingatlan tertil

c)

Mrivelesi 6ga (

d)

Az dptilet
az epiJl

e)

Az

an

a

o atlan
b

fekszik (Budapesten kertilet is):

mtivelds alol kivett tertilet elnevez6se)

rendeltetds szerinti jellege (lakoh6z, tidtilo , gazdasttgi 6ptilet stb.),
aptertilete:

jogi jellege (csal6di hfn, tdrsashiz, szdvetkezeti haz, mueml6k, mtihely,

, mtiterem, rendelo, garitzs, b6nyatelek stb.):

A

nyilatko
berlo stb.):

g)

zo jogttlt6sa (tulajdonos, 6llando, illetve tart6s haszn6l6,

Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad mdrteke

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

haszon€lvezo,

4
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a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga

c)

Mtiveldsi

d)

Az dptilet fo rendeltet6s szerinti jellege (lakohbz. tidtil6, gazdasdgi 6ptil

6ga

(vagy a mtiveles al5l kivett tertilet elnevezise)

b.),

az dptilet alaptertilete:

e)

Azingatlan jogi jellege (csal6di htz,ttxsashin, szovetkezeti

izlet, mtiterem, rendelo ,

ueml6k, mtihely,

garitzs, b6nyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6 jogitll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve

s haszn5l6,

haszon€lvezo,

bdrlo stb.)

g)

Kdzos tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad mertdke

h) A szerzds jogcime,

ideje (a jogviszony kezdete

5.

a)

A telepiil6s neve, ahol az ingatlan

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Mtiveldsi

d)

Az dpiilet fd rendel
az epilet al

e)

Az ingatl

aga

tizlet, m

0A

(vagy a mu

o gi

(Budapesten kertilet is):

al6l kivett tertilet elnevezdse)

s szerinti jellege (lak6h6z,

tidtilo, gazdasdgi 6ptilet stb.),

jellege (csal6di hiz, t6rsash6z, szovetkezeti htn, miemldk, mtihely,

, rendel6

,

gardzs, b6nyatelek stb.):

latkozo jog6ll6sa (tulajdonos, 6llando, illetve tartos haszn6l6, haszonelvezo,
6 stb.):

Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad merteke

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

5

6.

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Muveldsi

d)

Az dptilet fo rendeltetds szerinti jellege (lakohtrz. tidtil6, gazdasigi eptil
az ep;Jlet al aptertil ete :

e)

Az ingatlan j ogi j ellege (csal6di httz, ttrsash(n, szovetkezeti

6ga

(vagy a mtivel6s alol kivett tertilet elnevez6se)

b.),

uemldk, muhely,

tizlet, miiterem, rendelo , garizs, b6nyatelek stb.):

0 A nyilatkozo jogitll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve

haszn6l6, haszonelvezo,

b6rlo stb.)
g)

Kozds tulajdon eset6n a tulajdoni hanyad m6rt6ke

h) A szerzes jogcime, ideje (a jogviszony
7.

a)

A teleptilds neve, ahol az ingatlan

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Muveldsi 6ga (vagy a mtive

d)

Az 6ptilet I'o rendel
az eptlet alaptertil

e)

Az ingatlan
tizlet, mu

0A
g)

S

(Budapesten keriilet is) :

al6l kivett teriilet elnevezdse)

szerinti jellege (lakoh6z, tidtil6, gazdasigi dptilet stb.),

j
'gl el I ege (csal6di hdz,

tir sashdz, szrivetke zeti hin,, mtieml dk, m uhely,

rendelo, gardzs, b6nyatelek stb.) :

latkozo jog6ll6sa (tulajdonos, 6llando, illetve tart6s haszn6lo, haszonelvezo,
6 stb.)

Kozds tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad m6rtdke

A

szerzes

jogcfme, ideje (a jogviszony kezdete):

6

II.
Nagy 6rt6kti ing6sigok
1. G6pj:irmiivck:

a)

Xc

VoLU O

szemdlygdpkocsi:

(,

a szerz,is idej e, j ogcime

VN

k),1C,

tfpus

t.r;.t4L

VotKWe&Eil
a szerzds ideje, jogcfme

6c

vo

to &,es)

tipus

2b{
tipus

a szerzds ideje, jogcime

b)

tfpus

tehergdpjiirmti, aut6busz:
a szerzes ideje, jogcime

tipus

a szerzds ideje, jogcime

tfpus

a szerzds ideje, jogcfme

c)

tipus

motorker6kp6r:

a szerzds ideje,

gcime

tfpus
a

ideje, jogcfme

tipus
szerzd,s idej e, j o gcf n re
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2.

Yizi vagy l6gi j6rmri:

a)

jellege:
tfpusa:

a szerzds ideje, jogcime

b)

jellege:
tfpusa:

a szerzes ideje, jogcfme

3.
a)

Vddett miialkotfs, v6dett gyiijtem6ny:
egyedi alkot6sok:
megnevez6s

db

megnevezds

db

megnevez6s

db

megnevez6s

db

megnevezds

db

megnevez6s

db

a szerzds ideje, jogcfme:

a szerzis ideje, jogcime:

a szerzds ideje, jogcime:

b)

gytijtemeny:

a szerzds ideje, jogcfme:

a szerz€s idej

,

A SZCTZCS

e, j o

e,

e

jogcime:

4.

Egy6b, darabonkdnt vagy kdszletertent lrrfir,"*dnyenkd nt) az Orszitggytildsr6l szolo
2012. evi XXXVI. tdrveny 104. $ (l) bekezddse szerinti kepviseloi tiszteletdij hathavi
osszegdt meghalado ertekti ingos6g:

a)

megnevezds:

a szerzds ideje, jogcfme:

b)

megnevezes:

a szerzds ideje, jogcfme:

c)

megnevez6s:

a szerzds ideje, jogcime:

d)

megnevezds

a szerzds ideje, jogcime:

e)

megnevez6s

a szerzds ideje, jog.

5.

Ertdkpapirban elhelyezett megtakarft6s vagy egydb befektet6s (rdszvdny, kdtvdny,
reszjegy, kincst6.j"gy, vagyonjegy, nagy 6rt6ku biztosit6s stb.):

&o T*t-trnu^) i^ETB ({

megnevez6s:

ndvertdk, biztosit6si osszeg:

megnevez6s:

nev6rtdk, biztosit6si osszeg:

megnevez6s:

ndvertdk, biztosit6si 6sszeg:

megnevezds:

nevertdk, biztosft6si 6

megnevez6s:

ndvdrtdk, b

it6si osszeg:

8. x <6
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6.

Takar6kbetdtben elhelyezett megtakarft6s

Ft
Ft

7. Az Orszdggyrildsrol

szol6 2012.6vi XXXVI. torvdny 104. $ (1) bekezddse szerinti

kdpviseloi tiszteletdfj hathavi osszegdt meghalado keszpenz:
Ft

8.

Az osszess6gdben az Orszdggyuldsrol sz6l6 2012. 6vi XXXVI. torvdny 104. $ (l)

bekezd6se szerinti k6pvisel6i tiszteletdij hathavi osszeg6t meghalad6
hitelint6zeti szdmlakcivetel6s vagy m6s, szerzod€,s alapj6n fenn6llo penzkcivetel6s:

a)

hitelintdzeti szfxrtlakcivetelds:

forintban:
dev izirban

b)

(

fo ri nt6

rt6ken)

m6s szerzodes alapj6n fenn6llo pdnzkovetelds 6sszege:

Ft

9.

M6s, jelentSsebb 6rt6kti vagyont6rgyak, ha azok egytittes 6rtdke az Orszitggytildsrol
sz6l6 2012.6vi XXXVI. torveny 104. $ (1) bekezdl,se szerinti k6pvisel6i ti
hathavi osszeg6t meghaladj a:

megnevezds:

megnevezds:
megnevezds:
megnevez6s:
megnevezds:
megnevezds:
megnevez6,s:

llle

- l0
III.
Tartozf sok
Ebben a rovatban k6rjiik feltiintetni a kiiztartozzis cim6n,
valamint a hitelintdzettelvagy mag:inszem6lyekkel szemben
esetlegescn fennrlll6

l.

tartozisait

Koaartozds (ado, v6m, illetek, tb-j6rul6k stb.)
Ft.

2.

O&

Hitelintdzettel szembeni tartozits (hitel, kdlcson stb.)

, l++1

UI

P
Ft

3.

4

Mag6nszem6lyekkelszembenitartoz6s

MW
.Ft

Iv
Egy6b ktizlend6k
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B) r6sz*
TOVBOELEMNYILATKOZAT
(az orsztrggyuldsi k6pviselo javadalmaz6sdn kiviili adokoteles jovedelmek)

l.

Foglalko zdsa:
Munkahelye
S

ztinete lteti -e fo gl alko

lgen

ztsitt:

nem
Fo g I al ko

zisibol szirmaz6 havi

adokdte les (brutto ) j Ovedelme

2. Az l.

Ft

pontban irt foglalkozisfn kivilli, valamennyi olyan tev6kenys6ge, amelybol
ad6kcite I es j ovede lme szitrmazik:
a) A tev6kenys6g megnevezdse

b) A kifizeto szem6lye
(kivdve a jogszab6lyon alapulo titoktart6si kdtelezettsdg al6 es6 tevdkenysdgek):

c) A jcivedelem rendszeress6ge (havi, egydb rendszeressdgti, eseti vagy idoszakos):

d) A jcivedelem (brutt6) dsszege

*

Csak azorszttggyrilesi kdpviselo t6lti ki!

Ft
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a) A tevdkenys6g rnegnevezdse

b) A kifizeto szem6lye
(kiv6ve a jogszab6lyon alapul6 titoktart6si kcitelezettseg al6 eso tevdkenys

c) A jovedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rendszeressdgti, eseti

d) A jovedelem (brutt6) osszege

id6szakos):

Ft

a) A tevdkenysdg megnevez6se

b) A kifizeto szemdlye
(kivdve a jogszabdlyon alapulo

c) A jovedelem

d) A

j

kotelezettsdg al6 es6 tev6kenys6gek):

s6ge (havi, egydb rendszeressdgti, eseti vagy idoszakos):

(brutto) dsszege

Ft
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C) r6sz
G AZD ASACT ERDEKELTSEGI

NYILATKOZAT

Gazdasfgi tirsasrigban fennrlll6 tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:

I.

l. Gazdas6gi t6rsas6g neve
2. Szdkhelye

3. Gazdas6gi t6rsas6g form6ja:

4. Az drdekeltsdg form6ja (tulajdonos, rdszv6nyes, bt.

5. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkez6sekori
6. A tulajdoni

6rdekelts6g jelenlegi

7. Nyeresdgbol val6

8. A gazdasigi

%

%
%

r6szesed6se

tarsasdgban viselt

beltag/ktiltag stb.):

ge

II.
l. Gazdas6gi t6rsasig neve
2. Szdkhelye

3. Gazdas6gi

4. Az erd

5. A tul

6.A
7

form6ja
form6ja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. esetdn beltag/ktiltag stb.):

erdekelts6g keletkezesekori ar6nya:

ajdoni drdekeltsdg jelenlegi ar6nya
yeresdgbol valo rdszeseddse

A

gazdasdgi t6rsas6gban viselt tiszts6ge: ............

%

%

%
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II I.

l.

Gazdas6gi t6rsas6g neve

2. Szekhelye

3. Gazdasdgi t6rsasdg form6ja

4. Azdrdekeltsdg

form6ja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. esetdn beltag/ktil

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

6rdekeltsdg jelenlegi arinya:

7. Nyeres6gbol valo r6szesed6se
8.

A

stb.):

%

%

%

gazdasdgi tarsas6gban viselt tisztsdge:

IV.

l.

Gazdas6gi t6rsas6g neve

2. Szdkhelye

3. Gazdas6gi

tSrsas6g form6ja

, rdszvdnyes, bt. esetdn beltaglktiltag stb.):

4. Az 6rdekeltseg form6ja

5. A tulaj doni 6rdekelts6
6. A tulajdoni
7. Nyeresdgbo
8.

A

gazdas

letkez6sekori ar6nya

g jelenle

gi arfnya:

16szesed6se

t6rsas6gban viselt tisas6ge

%

%

%

-

15

V

l.

Gazdas6gi tarsas6g neve

2. Sz6khelye:

3. Gazdas6gi t5rsas6g formdja

4. Az 6rdekelts6g form6ja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. esetdn

5. A tulajdoni 6rdekeltsdg keletkezdsekori aranya
6. A tulajdoni

6rdekelts6g jelenlegi artrnya:

7. Nyeres6gb6l val6 rdszesed6se
8.

A

tag stb.):

%

%

%

gazdasdgi tarsas6gban viselt tiszts6

VI
l.

Gazdas6gi tarsas6g neve

2. Sz6khelye:

3. Gazdas6gi t6rsasiig

4.

Azdrdekeltsd

5. A tulaj

6.A

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

drdekelts6g keletkez6sekori ar6nya

doni drdekeltseg jelenlegi ar6nya:
yeres6gb6l val6 r6szesed6se

7

8.

a:

A

gazdasiryi t6rsas6gban viselt tiszts6ge:

%

%

%

-
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D) r6sz.

KIMUTATAS
az orsz,Aggytil6si k6pvisel6nek az Orszf ggytil6stdl, saj:it p:lrtjrit6l vagy
k6pvisel6csoportj,ltol, illetve a ttirv6nyhoz6i munkft timogatd alapitvrlnyt6l
kapott, a k6pvisel6 rnunkijf nak ellitfsf hoz sziiks6ges vagy azzal szoros
tisszeftigg6sben l6vti juttatisokr6l 6s ingyenes hasznflatba adott dolgokr6l
(a tovrlbbiakban: juttat{s)

A juttat6s drtdke

A juttat6s megnevezdse

A juttat6s ideje
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' Csak azorsziggyrildsi kepviselo tolti ki!
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E) r6sz.

KIMUTATAS
az orszirggytil6si k6pviseldnek k6pvisel6i megbu.atisaval tisszefiigg6sben kapott
aj:ind6kair6l 6s az e nyilatkozat D) pontja al:i nem tartozd ingyenes juttat{sair6l
(a tovf bbiakban: ajf nd6k)

Az ajindekozfts ideje

Az ajtnddk

Az ajitnddk 6rt6ke

megnevezdse

/

' Csak az orszdggytildsi kepviselo tolti ki!
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F) r6sz

KIMUTATAS
brirmilyen tev6kenys6ge, ing6 vagy ingatlan tulajdona, illefve ezekhez ffiztido egy6b
jogosultsdga alapjin, tovfbbf e nyilatkozat C) pontjfban megieltilt gazdasrlgi
tf rsasf g(ok)nak juttatott 6llami, illetve eur6pai uni6s tf mogatisokr6l (a
tovribbiakban : tf m ogat:is)
A timogat6s
jogosultja

A t6mogatds

A t6mogat6s
megszerzds6nek

megszerz6sdnek

logcime, modja

id6pontia

A t6mogat6st

A t6mogat6s

A t6mogat6s

nyujto

cdlja

6rtdke

_/
-/
-/
_/
-/-

,/
*?t*

Kelt

,rrt

?^c

CV

o4

h6

OC

nap

Jelen nyilatko zalhoz csatoltam a velem kdzos hintartttsban elo hinas.r{f,lctt6rsam,

',lt?*Lt/ t
valamint a velem kozds hdztartisban

616

Laf trt/^J/

gyermeke(i)m,

nyilatkozatifi/@

t
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a kepviselo al6fr6sa

*

Csak azorszirggytilesi kipviselo tolti ki!

