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orsz:iggyiil6sikipvisel6
az orsziggyilldsi

kipvisel6vel kdzds hiiaanasban

dl<i hrizas- vagy 6lett6rs

(a tovribbiakban : h6zasJilettrirs)
c)

az orsz:iggyril6si kdpviselovel ktjztis h:iztartisban dki gyermek

(a tovibbiakban: gyermek)
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Az orsz6ggyii16si kdpviselo neve:

3

A
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A gyermek neve:

h
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iirs neve:
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A) r6sz
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t.

lngatlanok-

1.

a)

A telepill6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):

'b
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b)

Az ingatlan lertiletnagysaga

c)

Miiveldsi 6ga (vagy a miivelds al6l kivett terUlet elnevezdse): ..........

d)

Az 6pi.ilet f6 rendeltetds szerinti jellege (lak6hiz. UdUlci. gazdasrigi dpiilet slb.),
az dp0let ala

r,*

e)

Az ingatlan jogijellege (csalidi hriz, trirsashriz, sziive(kezeti hriz, miieml€k, miihely.
tizlet, miiterem, rendelo, gar:izs, brinyatelek stb.):

...*g:...*.:ld*
A

nyilatkoz6 jog6lkisa (tulajdonos, rilland6, illetve tart6s hasznil6, haszonilvez6,
bdrki stb.):

r)

......!r+\+rdpn9.?.................
"" """""1'

g)

Kdz6s tulajdon esetin a tulajdoni hrinyad mirtdke:

h)

A szerzdsjogcime. ideje (ajogviszony kezdete):

'
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Az ingatlan-nyilventart,si ada(okkal megegyezrien kell kitiiltcni!
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a)

A lelepUlds neve. ahol az ingallan fekszik (Budapcsten kcrtilct is):

*

t-L

csrrt

b)

Az ingatlan leri.iletnagysiiga: .............4..9I.3.:i

c)

Miivelisi

d)

riga (vagy a mi.ivelds al6l kivett tertilet

elnevezise): ...h$)'t9.:* \{-L

Az iptilet fo rendeltetds szerintijellege (lak(rhdz.

iidllo.

gazdasrigi dpillet stb.).

az dpi.ilct alapterii lete:
...............

e)
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r
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v.

gx......83.f-

Az ingatlan jogijellege (csalidi hdz, tirsashiiz, szovetkezeti h:iz, miieml6k, miihely.
iizlet, miiterem, rendel6, gariizs, binyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jogrilkisa

(tulajdonos, rilland6, illetve tart6s haszn:i16, haszonilvezo,

bdrl6 stb.):

t*\o.rb\onos
\" """""
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g)

Kdztjs tulajdon esel6n a tulajdoni h6nyad mdrtdke:

h)

A szerzdsjogcfme. ideje (ajogviszony kezdete):

a)

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

b)

Az ingatlan tcrtilctnagysiiga:

c)

Miivel6si iiga (vagy a miivelds al6l kiveu teriilel elnevezdse):

d)

Az ipUlet fti rendeltetds szerintijellege (lak6h6z. iidtiki. gazdasdgi dptilet stb.).
az dpUlet alapleriilete:

e)

Az ingatlan jogijellege (csalidi hriz, tdrsash6z, sz6velkezeti hriz, miieml6k, miihely,

uJ*r- zort.og.t{.

tizlet, milterem, rendelti, gariizs, b6nyatelek stb.):

l) A

nyilatkozti jogdlkisa (tulajdonos. illando. illctve taft6s hasznil6, haszondlvezti,

bdrl6 stb.)

g)

K6zi)s tula.jdon esetdn a tulajdoni hiinyad nrir1dkc:

h)

A szerzds jogcime, ideje (ajogviszony kczdete)

,l

.l

a)

A tclcptilis ncve, ahol az ingatlan fekszik (Rudapesten kcriilet is)

b)

Az ingatlan terii letnagysaga:

c)

Miiveldsi dga (vagy a miivelds al6l kivett tertilet elnevez6se):

d)

Az dpi.ilet Iii rendeltetds szerintijellege (lak6hriz, tidiilo, gazdasrigi 6ptilet stb.),
az 6pUIet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csakidi hriz, tiirsash6z, szovetkez€ti hriz, mriemlik, miihely,
tizlet, mriterem, rendeki, gar6zs, brinyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jogrilkisa

(tulajdonos, rilland6, illetve (ar16s haszniilo, haszonilvez6,

b6rl5 stb.):

g)

K0zus tulajdon esetdn a tulajdoni hrinyad mirtdke

h)

A szerzes.jogcime . idele (a.iog.viszony kezdete)

a)

A teleptilis neve. ahol az ingatlan fekszik (Budapcslen ker0let is):

b)

Az ingatlan teriiletnagysiiga: ...

c)

Miivel6si iiga (vagy a nriivcles al6l kivctt leriilct clnevezese)

d)

Az ipiilet fo rendeltetds szerintijellege (lak6hriz, iidtilci, gazdasiigi 6piilel stb.),
az 6pUlet alapterti lete:

e)

Az ingatlan jogi jcllcge (csakidi hriz, tiirsashiiz, szovctkezcti hriz, miiemldk, miihely,
tizlet, mliterem, rendelo, gar6zs, b6nyatelek stb.):

0

A

g)

Kdztjs tulajdon esetdn a tulajdoni h:inyad m6rtdke:

h)

A szerzisjogcime. ideje (ajogviszony kezdcte):

nyilatkoz6 jogrillisa (tulajdonos, 6lland6, illctve ta(6s haszniilo, haszondlvezti,
berki stb.):

5

6

a)

A telepiilds neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapestcn kcrtilet is)

b)

Az ingatlan teriiletnagysiga:

c)

Mi.ivel6si dga (vagy a mrivelds a16l kivctt tertjlet elnevezdse)

d)

Az iptilet fri rendeltetds szerintijellege (lak6hria, iidiiki, gazdasrigi dptilet stb.),
az 6piilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csalidi hriz, tiirsashiiz. szovetkezeti h6z. miieml6k, miihely,
iizlet, miiterem, rendel6, gari2s, brinyatclck stb.):

f) A nyilatkoz6 jogrilkisa

(tulajdonos. :illand6, illetve tart6s haszndl6, haszondlvezo.

birki stb.):

g)

K6zds tulajdon eset6n a tulajdoni hrinyad m6rtike:

h)

A szerzdsjogcime, ideje (ajogviszony kezdete)
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a)

A teleptilis neve, alrol az ingallan fekszik (Budapesten kertilet is):

b)

Az ingatlan teri.iletnagysdga:

c)

Mriveldsi 6ga (vagy a mfvel6s al6l kivett teriilet elnevezdse):

d)

Az dpiilet tti rendeltclds szerintijellege (lak6hriz, 0d[lo, gazdasrigi dpiilet stb.),
az ipi.ilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogijellege (csalidi hriz, tiirsashdz, szdve(kezeti hriz, miieml6k. miihely,
iizlet, miiterem, rendelo, gariizs, brinyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jogrilkisa

(tulajdonos, rilland6, illetve tart6s hasznel6, haszon6lvezo,

bdrlo stb.)

g)

Ktizds tulaidon ese(in a tulaidoni hdnyad mirtdke:

h)

A szerzdsjogcime. ideje (ajogviszony kezdctc)

6

II
Nagy rlrt6kii ing6sigok
1.

G6pjirmiivck:

a)

szemdlygdpkocsi: ....................

tipus

a szerztls ideje. jogcime:

tipus
a szerzis idej

e, j ogc im

e:

..

.. .

....... tfpus
a szerz6s ideje. jogcime:....

b)

te h

e

rge pj

rl

rm

ii. aut6busz:

............ tipus

a szerzis ideje, jogcime:.................

tipus
a szerzds ideje. jogc ime:....

.1fpus
a szerzes idejc. jogcime:....

c)

motorkerdkp6r:

.. tipus

a szerzds ideje, jogcime:

........... tipus
a szerzds ideje, jogcime

tfpus
a szerzis ideje. j ogcime:....

1

2.

Yiz.i vagS' l6gi

a)

jellege:

jirmii:

tipusa:
a szerz6s ideje, jogcime:

b)

jellege:
tipusa:
a szerzts ideje. jogcime

3.
a)

V6dctt miialkotis, v6dett gf iijtcm6ny:
egyedi alkot6sok:
megnevez6s

db

megnevezds

....... db

mesnevezes

db

. megnevezes

db

.... megnevezes

db

...... megnevezes

............ db

a szerzds ideje. jogcime:

a szerzds ideje,

jogcime:

a szerzds ideje, jogcime:

b)

gyrijtemdny:

a szerzds ideje, jogcfme:

a szerzds ideie, logcime:

a szerzds ideje, jogcime

-8-

4.

Egydb, darabonkint vagy kdszletenkdnt (gyiijtem€nyenkdnt) az Orsziggyiildsrril sz6l6
2012. 6vi XXXVI. tdrvdny 104. $ (l ) bekezddse szerinti kdpviseltii tiszteletdij hathavi
6sszegit meghalad6 6116kri in96srig:

a)

megnevezis: ...........

a szerzes ideje, jogcinre:

b)

nregnevezis: ........

a szerzts ideje, jogcime:

c)

megnevezds: .........

a szerz6,s ideje, jogcime:

d)

mcgnevezds: ........

a szerzds ideje, jogcime:

e)

megnevezds: .......

a szerzds ideje, jogcime

5.

Ertdkpapirban elhelyezett megtakarites vagy egydb befektetds (rdszv6ny, kdtvdny,
r6szjegy. kincstrirjegy, vagyonjegy, nagy 6rtdhi biztositris stb.):

megnevezes:

n6v6rtik, biztosit6si dsszeg

megnevez6s:

ndvdI1ik. biztositiisi iisszcg:

megnevezes:

ndvdrtdk, biztositiisi iisszeg

megnevezds

ndv6rtdk. bizlositiisi 0sszcg:

megnevezis:
n6v6rtdk, biztositiisi 6sszeg:

9

6.

Takardkbeldtben elhelvezett me{rlakaritis:

.-. Ft
Ft

7.

Az Orsziggl.rildsrol sz6l6 2012. tyi XXXVI. tdrvdn), 104. $ (l) bekezdisc

szerinti

k6pviseloi tiszteletdij hathavi 6sszcg6t meghalad6 kdszpdnz:
Ft

8.

Az

a)

hitelintdzeti szdmlakOvetelds

rlsszessdgdben az Orsziggyiildsrril szol6 2012. dvi XXXVI. tdrv6ny 104. S
bekezd6se szerinti k6pvisekii tiszteletdij hathavi Osszegdt meghalad6
hitelintdzeti sziimlakdvetelds vagy m6s, szerzrldds alapjiin fennrill6 pdnzkdvetelds:

(l)

forintban:.
deviziiban (forint6rtdken)

b)

m6s szerztidds alapjdn fenn6ll6 p6nzkilvetel6s osszege:

Irl

9.

Mris, jelentosebb drtdkri vagyontrirgyak. ha azok egytittes 6rtdke az Orsziiggyiildsrol
sz6lo 2012. 6vi XXXVI. tcirvdny I 04. $ (l) bekezd6se szerinti k6pviseliii tisaeletdij
hathavi 6sszegdt meghaladja:

megnevez6s:
megnevezds:
megnevez6s:
megnevezes:
megnevezds:
megnevezds:
megnevezds:
megnevez6s:

- l0 ilt.
Tartoz/rsok
Ebben a rovatban k6rj iik fcltiintctni a k0ztartozis cim6n,
valamint a hitelint6zcttcl vag-v maginszem6ll'e kkel szemben
esetlegescn

l.

fennill6 tartozesait

Ktjztartoziis (ado, vrim, illetdk, tb-jriruldk stb.)
lrt.

2.

Hitelintdzettel szembeni tartozis (hitel, k<ilcs6n stb.):
Irt

3.

Magiinszcnr6lyekkel szembeni tartoz6s: ..............
I:t

I\/.
E91'6b kiizlcnd6k

-ilB) r6sz'
JOVEDELEMNYILATKozAT
(az orsziggyiil6si kdpvisel6 javadalmazdsrin

l.

m

Foglalkoz:isa

kiviili

ad6ktiteles jdvedelmek)

!."..!..e..r-e!.hi.E-..

Munkahelye: ....................$ini.r:l*g-lni..t*r..tddo-i.n*.iredgt
Sztineteheti-e

foglalkozrisiit:

igen
ncnl

Foglalkoz6s6b6l szilrmaz6 havi ad6kdteles (brutt6) jovedelm.,

...tii!.a.,'3ltd#-... rt

2. Az l.

pontban irt foglalkozisiin kivUli, valamennyi olyan tcv6kenysige, amelybril
ad6kdteles jtivedelme sz6rmazik:
a) A tevikenysig megnevezdse:....

"\at-!
1' i.+cId

b) A kifizetri szem6lye
(kiv6ve ajogszabrilyon alapul6 titoktartiisi kdtelezettsdg al6 es6 tev6kenysdgek):

rvasggti*...$.iv.s*sLq,

c) A jrivedelem rendszeressdge (havi, egydb rendszeress6gii, eseti vagy idciszakos):

houi

d) A jdvedelem (brutt6) osszege: .....:haL':?g-lrit+*.-......... Ft

' Csak

az

orsziggyfl€si kipviseld tiilti ki!

-12a) A tcvikenyscg mcgncvezese:...

...

.

.e**9!niK..........

b) A kifizeto szemdlye
(kivdve a jogszabrilyon alapu16 titoktaniisi k6telezettsig ali eso tevdkenysdgek):

\u
ii;vqd*eu,
'''- "1""
"" """

rnodr-ozotfo.rn id.eia. .telJ*i-eoe filve.
" " - "_J "1 1' \'1" "

c) A jiivedelem rendszeressdge (havi, egydb rendszeressigti, eseti vagy idtiszakos):

d) A jtivedelem (brutt6) dsszege:

Irt

a) A tcvikcnysdg mcgncvezdse:

b) A kifizet6 szemilye
(kiv6ve a jogszabrilyon alapul6 titoklaftesi kiitelezetts6g aki esti tevdkenysdgek):

c) A jOvedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rendszeressdgii, eseti vagy idriszakos):

d) A .i6vcdclem (brutt6) dsszege:

lrl

'

- 13 C) rrlsz

GAZDASAGI TNNEXEI-TSN,CI NYILATKOZAT
Gazdas:igi lirsasigban fcnnfll6 tisztsdgc vagr' ('rdckclts6gc:

I
l.

Gazdas6gi t6rsas6g neve:

2. Szekhclvc

3. Gazdasrigi tiirsas;ig form6ja:

4. Az irdekeltsdg formrija (tulajdonos, rdszv6nyes,

5. A tula.jdoni 6rdekelts6g
6. A tulajdoni

keletkez6sekori ariinya

drdekeltsdg jelenlegi

7. Nyeresigb5l val6

8. A gazdasdgi

ariinya:

b1. esetdn

bcltag/ktiltag slb.):

v,
........... %

reszeseddse

tiirsas:igban viselt tiszsdge:

II.
l.

Gazdasiigi tdrsasdg neve:

2. Szikhelve

3. Gazdasrigi t6rsasdg

fo rm dj a:

..

......

..

4. Az drdekeltsdg form6ja (tulajdonos, r6szvdnyes, bt. eset6n beltag/kUltag stb.):

5. A tulajdoni irdekcltsdg keletkezdsekori ariinya:

6. A tulajdoni

o

erdekeltsdg je len legi ardnya:

ok

7. Nyeres6gbtil val6 riszeseddse:

8. A gazdasrigi

tirsas6gban viselt tiszts6ge:

.

-t4I

l.

II.

(iazdasiiui liirsasir ncvc:

2. Szdkhelye

3. Cazdasrigi t:irsasdg Ibrmdja:

4. Az drdekeltsdg formrija (tulajdonos. rdszvdnyes. bt. csctdn beltagndiltag stb.)

5. A tulajdoni drdekcltsdg keletkez6sekori arinya:................ .............
6. A tulajdoni

o/o

drdekcltsdg jelenlegi ariinya

7. Nyeresigbril val6

r6szesed6se:

Yo

8. A gazdasrigi t6rsasiigban viselt tisztsdge:

IV.
l.

Gazdasrigi tersasdg neve:

2. Szikhelye: ...

3. Gazdasiigi tdrsasdg formiija:

4. Az irdekeltsdg formiija (tulajdonos. rcszvdnyes,

5. A tulajdoni

drdekeltsdg keletkezdsekori ariinya:

6. A tulajdoni

irdekclts6g jelen legi ardnya: ...

7. Nyeres€gbril val6

rdszeseddse:

8. A gazdasrigi t6rsas:igban viselt tisztsdge:

b1. esctdn

beltag/kiiltag stb.):

%
o/o

- t5 V

I.

Gazdasdgi t6rsas6g neve: ...

2. Szckhelve:

3. Gazdasiigi t6rsasiig formii ja

4. Az erdekeltsig formrija (tulajdonos. riszvinyes. bt. esetdn beltag/kiiltag stb.):

5. A tulajdoni

6rdekelts6g kcletkezdsekori ar6nya:...

6. A lulajdoni irdekeltsig jelenlegi

ar:inya

Yo

o/o

7. Nycres6gbril val6 riszesedise
8. A gazdasrigi tdrsas6gban viselt tisztsege:

vt.
l.

Gazdasilgi t6rsasdg ncve: .....

2. Sz6khelye:

3. Cazdasrlgi t6rsasdg formiija:.......

4. Az drdekeltsdg formiija (tulajdonos, riszvdnyes, bt. eselin beltag/kultag stb.)

5. A tulajdoni 6rdekeltsig keletkez6sekori ariinya:............................. %

6. A tulajdoni

6rdekcltsig jelenlegi ariinya

7. Nyeresdgb6l val6 r6szesedise:
8. A gazdas6gi tiirsasiigban viselt tisztsdge: ...

- 16 D) ri'sz'
KI ]\I T]'I'A'I'AS

pirtjrit6l vagy
k6pvisel6csoportjit6l, illetve a ttirv6nyhoz<ii munkit timogatri alapitvinl,t6l
az orszlggyfil6si k6pvisel<inck az Orszdggyiil6st6l, sajrit

kapott, a k6pvisel6 munkrijrinak cllit:is:lhoz sziiks6gcs vagy azzal szoros
iisszcfiigg6sben l6v6 juttat:isok16l 6s ingyenes hasznilatba adott dolgokrril
(a tovribbiakban : juttatis)

A jutrads idejc

' Csak

az

A

juttatis megncvcz6se

orszigr.lvrilisi kipvisel6 rtilri ki!

A juttat6s 6rtike

-17E) ri'sz'

KI]\,IT]TATAS

megbizatisival tisszcfiigg[sben kapott
aj:inddkairril 6s az c nyilatkozat D) pontja al:i nem tartoz(i ingloncs juttatisair6l
(a tovibbiakban : aj:lnd6k)
az orsz:lggf i.il6si k6pviselSnek k6pviscliii

Az ajrinddkozds idcjc

'Csak

Az ajdnddk nrcgncvezise

az orszeggyril€si kdpvisel6

tiilti ki!

Az ajandek drtdke

- l8 F) r6sz
KINTUTATAS

b:irnrilycn to'6kcnys6ge, ing6 r'agy ingirllan tulajdona, illctve czckhcz friizrid6 cgy6h
jogosults:iga alapjin, tovfbb[ c nyilatkozat C) pontjiban rncglcltilt gazdas:igi
t{rsas:ig(ok)nak juttatott :illanri, illetve eur6pai uniris timogat6sokr6l (a
tovibbiakban: trmogat:is)
A dmogatas
jogosultja

A limogatiis

A r6mogaliis

A tamogatasl

A temogads

A tiimogales

megszerzdsdnek

megszerz6s6nek

nytjt6

c6lj a

6rtdke

jogcime, m6dla

idripontia

... ....1-9*L......

Kelt

ev

rA\Aucr
""'

t""

h6

nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velcnr kdzds hiiztartiisban il6- hrizas-ldlettdrsam,
I

tir.gi..s.n iU.o
valamint a velem kozds hiiaartesban 616 gyermeke(i)m.

..............Qr1xin

-=. Ldy.*..

nyilatkozat6t/nyilatkozatait-.

a

Csak az orsziiggyiildsi kipviselii ttilti ki!

kipviselo akiirisa

