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A nyilatk ozatotado

a)

orsziggytilesi kdpvisel6

b)

az orszitggytildsi kepviselovel kdzos hirztartilsban el6 hdzas- vag.y ilett6rs
(a tov6bbiakban : hinas- I elett6rs)

c)

az orczdggytilesi kepviselovel kozds h6ztartdsban elo gyerrnek
(a tov6bbiakban: gyermek)

2.

Az orszitggyilldsi kdpviselo neve:

-)

A hAzas-l61 ettdrs

4

A gyermek neve:

,.1

neve

:

*Csak a sajzit szemdl-"-er-e vonatkozd adatokat t6ltse ki!
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A) r6sz

VAGYONI NYILATKOZAT

I
Ingatlanok*

1.

a)

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

e

rt

5{

.K€.Kr
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b)

Az ingatlan tertiletnag,vs6ga

c)

Mtiveldsr 6ga (rzagy a rntivelds alol kivett tertilet elnevezdse):

d)

Az dprilet fo rendeltetes szerinti jellege (l*6haz, tidti[6, gazdasdgi dpiilet stb.),
az epilet al aptertilete :

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hLz, tzusash6z, szdvetkezeti hiv, miiernldk, mtihely,

izlet, mriterem, rendel6 ,

gardzs, b6nyatelek stb.):

f) A nyilatkozo jogdll6sa (lulaidonosr dllando. illetve tart6s haszn6l6, haszonllvezo,
birl6

stb.):

g)

Kozos tulaidon esetdn a tulajdoni hdnyad mertike

h)

A

Az,

i

szerz€,s

jogcime, ideie (a jogvis zonykezdete), y'Cc\S. -..,U..}re

ngatlan-nyi I vdntarlas i adatol<ka I

nr eue

g;' ezoen ke I I k ittl ltcn

i

!

*....
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2.

a)

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

b)

Az in-{atlan tertiletnagysaga:

c)

Muvelesi

d)

Az dptitet fo rendeltetds szerinti jellege (lakoh6z. tidfllo, gazdasiigi eptilet stb.),

6ga (vagy a muveles

az dptilet alaptertilete

e)

alol kivett tenilet elnevezdse):

:

Az ingatlan jogi jellege (csalitdi haz, tdrsashiz, szdvetkezeti htn. rntiemldk, ntfihely.
tizlet. mtiterem, rendel6, garazs, banyatelek stb.):

0 A nyilatko zb jogirlldsa

(tulajdonos, 5lland6, illerve tart6s haszn6lo, haszondlvezo,

bdrl6 stb.):

g)

Krjzos tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad mdrtdke

h) A szerzes j ogcime, idej e (a j ogvis zony kezdete):
3

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga

c)

Mrivelesi

d)

Az dptilet fd rendeltetes szerinti jellege (lakohdz, tidiilo, gazdasiigi iptilet stb.).

6ga (vagy a

mtivelis alol kivett tertilet elnevezdse):

az eptilet alaptertilete:

e)

Az

ingatlan jogi jellege (csal6di hdz, tdrsashtv, szcivetkezetihilz. rntiemldk. rntihely,

tizlet. mtiterem, rendelo. -eardzs. b6nyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 iogilt6sa

(tulaidonos" 6llando. illetve tart6s hasznfl6. haszotlelvezo,

berlo stb.):

g)

Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni hirnyad rr-rdrtdke:

h) A szerzes jogcime, ideje (a jogviszony

kezdete):

4

4

a)

A teleptilds neve, ahol az in-rratlan f'ekszik (Budapesten kenilet is):

b)

Az ingatlan tertiletnagysiga:

c)

Mrivelesi 6ga (vagy a mtivelds alol kivett tenilet elnevezdse)

d)

Az 6ptilet fo rendeltet6s szerir-rtijellege (lakoh6z, iidiilo, gazdasigi eptilet stb.),
az dptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hdz, tarsashdz, szovetkezett hin^ mriemlek, mtihely,
tizlet, mtiterem. rendel6 , gardzs, banyatelek stb.):

f,) A nyilatkozo jogitlldsa (tulajdonos, 6llando. illefve tart6s haszn6lo, haszonelvezo,
bdrl6 stb.):

g)

Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad m6rtdke

h) A szerzds jogcime,

ideje (a jogviszony kezdete): .........
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a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Ivltiveldsi 6ga (ragy a rntivelds alol kivett tertilet elnevezdse):

d)

Az dptilet frl rendeltetes szerintijellege (lakoh6z, tidtilo. gazdasiigi dpiilet stb.).
az dptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csaladi haz, tirsashilz, szdvetkezeti haz, mtiemldk. rntihely,
tizlet. tntiterem, rendelo, garizs, b6nyatelek stb.):

f) A nyilatkozo

.iogftll6sa (tulaidonos, 6lla:rdo, illewe tartos haszn6lo. haszonelvezo,

berlo stb.):

g)

Kcizds tulajdon esetdn a tulaidoni hdnyad rndrtdke:

h) A szerzes jogcime. ideje (a jogviszony

kezdete):

......

5
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a)

A teleptilds neve, ahol az ingartlan f-ekszik (Budapesten keriilet is):

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga:

c)

Mtivel6si

d)

Az dpiilet fd rendeltetds szerinti jellege (lak6haz, iidiil6, gazdasigi eptilet stb.),

6ga (vagy a miivelds

az dprilet alaptertilete

e)

Az

alirl kivett tertilet elnevezdse):

:

ingatlan jogi jellege (csal6di haz,lilrsashdz, szovetkezetihhz, mriernlek, mtihely.

izlet, mtiterem, rendel6 . garizs^ b6nyatelek stb.):

f) A nyilatkozo jogitll6sa (tulajdonos. 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszonelvezo,
bdrlo stb.):

g)

Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad rnertdke:

h) A szerz€,s jogcfme, ideje (a jogviszotty

kezdete):
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a)

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

b)

Az ingatlan teriiletnagysdga:

c)

Mrivelesi

d)

Az 6ptilet fo rendeltetds szerinti jellege (lakohdz. tidtil6, gazdasdgi 6ptilet stb.),
az epilet alapter[ilete:

e)

Azingatlan jogi jellege (csaladi ltaz,tarsashhz, szovetkezetihiz, rntiemldk. mt"thely,

6ga (vagy a

mrirrelis alol kivett tertilet elnevez6se):

tizlet. mitterem, rendelo. garizs. bdnyatelek stb.):

D A nyilatkozo jogitllasa (tulajdonos. allando.

illetve tartos haszn6l6. haszonelvezo,

birl6 stb.)

g)
h

Koz6s tulaidon esetdn a tulaidoni hanyad lnerteke:

) A szerzes jogcirne, ideje (a jogviszony

kezdete):

6

II.
Nagy 6rt6kti ingosrigok
1.

G6pj{rmiivck:

a)

tipus

szemilyg6pkocsi:
a szerz6,s ideje, jogcfnre

/.8, .lod s..: u.*rsr'=
tipus

a szerz€s ideje, j ogcime

tfpus

a szerz6,s ideje, jogcfme

b)

tehergdpj6nnti, aut6busz:

tipus

a szerzd,s ideje, jogcime

tipus

a szerzds ideje. jogc(me

tipus
a szerzis ideje , jogcirne

c)

motorkerdkptir:

tfpus

a szerzd,s ideje, jogcfme

tfpus

a szerzds ideje. jogcfrne

tipus
a szcrzds idcje,, jogcirne

l
2.

Yizi vagy l6gi j:lrnrii:

a)

jellege:
t(pusa:

a sz-crzds ideje, jogcime

b)

jellege:
tipusa:
a szerz6,s ideje, jogcime

3.
a)

V6dett miialkot{s, v6dett gytijtemdny:
egyedi alkot6sok:
megnevezds

db

lnegnevezes

db

megnerrez6s

db

megnevez6s

db

megnevezes

db

megnevez6s

db

a szerzd,s ideje, jogcfme:

a szerzds ideje, jogcfme:

a szerzds ideje, jogcirne:

h)

gXdjtemen-y:

a szerz€s ideje, jogcfme:

a szerzds ideje, jogcime:

a szerz6,s ideie, jogcfrne:

8

4.

I3gydb. darabonkdnt vagy kiszletenkent (gyrijtenrdnrenkdnt) a mindenkori kdpviseloi
alapdfl hathavi dsszegit rneghalado ertdku ing6sdg:

a)

megncvczis:

a szerzes ideje, jogcinre

b)

megnevez6s:

a szerzd,s idej e, j o-ucime:

c)

megnevezds:

a szerz(s ideje. jogcfme:

d)

megnevezds:

a szerzds ideje, jogcfme:

e)

megnevezds:

a szerz6,s ideje, jogcime:

5.

Ertdkpap(rbarr elhelyezett megtakar:it6s vagy egyeb befektetds (reszvdny, kowdny,
rdszj e gy, kinc std.rj e gy, r,agyonj egy, nagy drtdkri biztosit6s stb.) :

megnevezds:

ndverldk, biztosftfsi osszeg:

megnevezds:

nevdrtek, biztosftdsi osszeg:

megnevezds:

nevdrtek, biztosft6si osszeg:

megnevezds:

ndvertek, bizlositdsi osszeg:

rnegnevezds:

ndvdrtek, biztosftaisi osszeg
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6.

fakardkbetdtben elhelyezett tnegtakarftds

o
7.

A

P

jz*t

s

F't

r,rdu

.Is. .OOc>

l hJ

F't

rnindenl<ori kepvisel6i alapdij hatharri cisszeget nreghalado kdszpdnz:
F'r

8.

Az dsszessegiben a mindenkori kdpviseloi alapdii hathavi cisszegdt meghalado
penzintezeli szSmlakrivetelds vagy m6s, szerzodes alapjiin fenn6llo p6nzkcivetelds:

a)

p6nzintizeti szdmlakdvetelds:

f

orintban

deviz6ban (fori ntdrtdken)

b)

m6s szerzodds alapj6n fenn6ll6 pinzkovetelis 6sszege:
Ft

9.

IVI6s, jelentosebb 6rtekti vagyont6rgyak, ha azok egyrittes drt6ke
kdpviseloi alapdij hathavi osszegdt meghaladja:

megnevez6s:
megnevezds:
megnevezds:
megnevezds:
megnevezds:
megnerrezds:

nregnevezis:
rnegnevezds:

a

mindenkori

-

l0

III.
Tartozf sok
Ebben a rovatban k6{tik felttintetni a kiiztartoz'is cim6n,
valamint a p6nzint6zettel vagy mag{nszcnr6l.vekkel szemben
esetlegesen f'ennill6 tartozf sait

1.

Koztartoztis (ado, \,6m, illetek. tb-j6rulek stb.)
Ft.

2.

3.

Penzintdzettel szembeni tartozits (hitel, kolcsdn stb.):

,!, Soa oao q

L$,fL*fr.

.Q*ii.*.ofs,+i . Pt

Mag6nszem6lyekkel szembenitartozis

Ft

IV
Egy6b ktizlend6k

-il
B)

r6sz*

r OV EN ELENI N YI

LATK OZ AT

(az orszitggpildsi kepvisel6 javadalmazdsin kiviili adokoteles jdvedehnek)

I

.

F-oglalko zdsa:

Munkahelye:
S

ztinete I teti-e fo gl alko zitsitt:

rgen

nem
F- o

gl al ko

zitsf},ol sz.annaz6 h avi adokotel es (brutto) j ovedelme

2. Az 1. pontban irt foglalkozisin kfvtili, valamemyi olyan tevekenysdge,
ad6kotel es j dvedel m e

F't

amelybol

szitrmazik:

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

tr) A kifizeto szemdlye
(kivdve a jogszabdlyon alapul6 titoktartdsi kotelezetts6g al6 eso tevdkenysdgek):

c) A jovedelem rendszeressege (havi, egydb rendszeressdgti, eseti vagy idoszakos):

d) A jdvedelem (brutto) osszege

" Csak at <trviggyiilesi kdpviselci tOlti l(i!

Ft
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a) A tevekenysdg nregtrevezdse

b) A kifizeto szemdlye
(kivdve a jogszab6lyon alapul6 titoktartdsi kdtelezettseg al6 eso teveketrysdgek):

c) A jovedelem rendszeressege (havi, egyib rendszeressdgti, eseti vagy idoszakos):

d) A jrivedelem (brutt6) dsszege

Ft

a) A tevdkenysdg megnevezdse

b) A kifizeto szemelye
(kiv6ve a jogszabdlyon alapul6 titoktartdsi kcitelezettsdg ald eso tevekenysdgek):

c) A jovedelem rendszeressdge (havi, eg,veb rendszeressdgti. eseti vagy idoszakos):

d) Ajcivedelern (brutto) osszege

Ft
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C) r6sz

GAZDASAGI ERDEKELTSEGI NYILATKO ZAT
Gazdasdgi trirsasrigban fenn{ll6 tisztsdge vagy 6rdel<elts6ge:

r.

l.

Gazdasdgi tarsasdg neve

2. Szdlihelye

3. Gazdas6gi t6rsas6g fonndja

4. Az drdekeltsdg formdf

a (tulajdonos, rdszvdnyes. bt. eseten beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni 6rdekeltsig keletkezdsekori aranya:

o/

6. A tulajdoni drdekeltsig jelenlegi ardnya

o/
/o

7. Nyeresdgbol val6

%

8. A

rdszesedese:

/o

gazdas6gi t6rsasdgban viselt tisztsdge: ...........

lr.
l. Gazdas6gi tirsasiig neve
2. Szdkhelye

3. Gazdas6gi

tSrsas6g

Ibrmiija

4. Az drdekelts6g fcrrm6ja (tulajdonos, r6szvdn-v-es, bt. eseten beltag/kriltag

5. A tulajdoni erdekeltsdg keletkezisekori aranya:

%

6. A tulajdoni drdekeltseg jelenlegi arinya

1\/

7. Nyeresdgbol val6

%

8. A

rdszesedese

gazdas6gi tdrsasdgt'ran viselt tisztsdge

/o

stb.):
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III.
l.

Gazdasdgi tdrsasdg neve

2. Szekhelye

3. Gazdasdgi tdrsasdg forrndja

4.

Az,

irdckeltsig fbrm6ja (nrlajdonos, reszvdnyes. bt. esetin beltag4rtiltag stb.;:

5. A tula.jdoni drdekeltsig
6. A tulajdoni

keletkezdsekori ar6nya

drdekeltsdg jelenlegi ar{nya

o/
/o

o/
/o

o/
/o

7. Nyeresdgbol val5 rdszeseddse
8. A gazdas6gi tarsas6gban viselt tisztsdge: .....

IV.

l.

Gazdasdgi tirrsas6,[ neve

2. Szekhelye

3. Gazdasdgi trirsas6g fonn6ja

4. Az drdekeltseg formrija (tulajdonos,

rdszvdnyes, bt. esetdn beltagiktiltag stb.):

5. A tulajdoni drdekeltseg keletkez6sekori arunya:

o/
/o

6. A tulajdoni drdekeltseg jelenlegi ardnya

%

'f

.

Nyeresigb6l val6 reszeseddse:

.

8. A gazdasd-qi tdrsasiigban viselt tisztsige:

..... %

-

15

v
l.

Gazdasdgi tdrsas6g neve

2. Szdkhelye

3. Gazdasfgi t6rsas6g forrn6ja

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

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

ar6nya

o/
/o

o/
/o

ar6nya

o/
/o

7. Nyeresigbol val6 rdszeseddse
8. A gazdasagi tarsasdgban viselt tisztsdge

vI.
l. Gazdas6gi tirsastig neve
2. Szekhelye

3. Gazdasdgi tarsas6g form6ja

4. Az drdekeltsdg formaja (tulajdonos, r6szvenyes, bt. ese16n beltag/kriltag stb.):

5. A tulaidoni irdekeltsig keletkezdsekori
6. A tulaidoni irdekeltseg jelenlegi

ardn.va

7. Nyeresegbol valo rdszeseddse:
8.

A

gazdasdgi l6rsasdgban viselt tisztsdge

ardn-va

o/
/o

o/

/o

0/
./o

-
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D) r6sz-

KIMUTATAS
az orszfl,ggy{il6si k6pvisel6nek az Orsziggytil6stril, sajrlt pirtj6t6l vagy
k6pvisel6csoportj at6l, illetve a tiirv6nyhoz6i munkft tf mogat6 alapitvrinyt6l
kapott, a k6pvisel6 munkdjfnak ellitisihoz sztiksdges vagy azzal szoros
iisszefiigg6sben l6v6 juttatrisokr6l 6s ingyenes hasznrilatba adott dolgokr6l
(a tovrlbbiakban : j uttatris)

A juttat6s ideje

A juttatds megnevezdse

S

lh Ldp-nto

o

s

i rr L hle-T1 h

o

sitt

u-ld*fi^

[.:di-e;6o2,
SAgo

De if L+Tfrreog
e<rdn-+T}t5rr.-R

tLi Asr6u
\

A juttatris ertdke

toro X 9oo x*.ro
Crkozor>

o

,-Its . 5oo

3s. + {+
- 4{t-

ula.aThL GhL"x:

3B

/olesztlt-

33.+t+

Gauzop

Szel,z-n-*p\ Gba-zorr
)- Atl$ s zHar+rffd

6o-

..roo

€'L- G+!-fo\)

lts.

sRg

tzcr>Ttr>

Io.r0pt*.,

G't\-z€rJ

C*1.,2^or)
SaEk-nltrJl
'r1.L"d

1

h=n$:

SzeL-r

+lJtl

crao-=o.r
:a+tu+nrfd

L hrals
lz.rsr**sger

ShLz.o$

Fton11fb cAoot*) r-s€Ast
s* 74.3 bW

'Csak azorszitggyrilesi kdpviselo trilti ki!

4s -333
5o- Soo

5o. 5-,o

\s

s33
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-
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D) r6sz-

KIMUTATAS
az orszi,ggyiil6si k6pvisekinek az Orsziggyiil6stril, saj:it pfirtjitill vagy
k6pviselticsoportj itdl, illetvc a ttirv6nyhoztii munkft t{mogat6 alapitvrinyt6l
kapott, a kdpviseki rnunkrijinak ell{tris:ihoz sztiks6ges vagy azzal szoros
tisszcfiiggdsben l6vri juttat6sokr6l 6s ingyenes hasznilatba adott dolgokr6l
(a tovrlbbiakban : j uttat{s)

A juttatiis ideje

A juttatris megnev ez6se

hot\T?-\- AS^s
T)sL-AcSsU

A juttatds dftdke

l+" d&

J-et>P THIDILPAb
L6 go t-,mrbt -Ib's uj+/kl-

3-36 . €.fo

As pc^ro Ttri PI_?AD
l{ /+? TbP T}ts rer$ul+-

LSc.

w

+aJd.sl}zu-

lrl+Sr

Toolt$.rt{,u- lz*ofolS
*ourr\c..t

rr- U-.r4sds

Sr-eidl

'Csak azorszilggytilesi kdpviselo tolti kil

f

G€
Sz-ent tvL.ET

qlert *l>lpar

3I .kto
s1 .qto

sI'Ho
T&JAp't
Sff-p-.pi 6.rsuZt,

$z:', tsJeJ-ET
Teuduer->lja

3,r o

Llrn5-tt^

1s-b--lrd

p1

sr^e+linr \rLr.n"*
T6rl)elp1
S2.€^n i,.r\,' Je-r-dU,r5pr:
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E) r6sz.

KI]\IUTATAS
az orszhggyiil6si k6pviseltinek k6pvisekii megbtzatfls'Aval tisszefiigg6shen kapott
ai{nd6kair6l i's az e n-vilatkozat D) pontja aLl nem tartozf ingyenes juttat:isair6l
(a tov{bbiakban: aj{nd6k)

Az

ajandekozits idei

e

Az altnddk megnevezdse

' Csak az. orszAggy(ilisi kepvisel6 lolti ki!

Az aiinddk

erteke
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F) r6sz

KIMUTATAS
birrrril-ven ter,6l<enys6ge, ing6 vagy- ingatlan tulajdona, illetve ezeliltcz ftiz6d6 cg16b
jogosultsiga alapjzin, tov:ibbri e nyilatliozat C) pontjriban megjeliilt gaalasrlgi
t{rsasrig(ok)nal< juttatott rlllami, illetve eur6pai unitis t{mogatisokrol (a
tovrlbbiakban : t{mo gatrls)

A tdmogatis

A tirnogatds

.jogosulda

megszerzesenek
jogcfnre, m6d.ia

A t6mogat6s
megszerzdsdnek

A tdmogat6st

A t6mogatds

A t6mogatds

nyrijto

cdlja
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