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A nyilatkozatot ad6 szem6lye
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A nvilatkozatot ad6 +:

orszaggyiil6si kdpvisel6

b)

az orsz6ggyi.ildsi kdpvisel6vel kdzds hdztart6sban 6lo hrizas- vagy 6lettiirs
(a tovribbiakban: hrizasJ6lett6rs)

c)

az orsziggyfl[6si k6pviselovel k6zds hdztart6sban 616 gyermek

(a tovdbbiakban: gyermek)

2.

Az orsziggyiil6si kdpviselo neve:

l.

A h:izas-/dleltars neve

4.

A gyermek neve:
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A) r6sz

VAGYONI NYILATKOZAT
I

Ingatlanok-

I.

a)

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

Az ingatlan teriiletnagysega:

c)

Mriveldsi 6ga (vagy a mrivel6s al6l kivett teriilet elncvczise):

d)

Az 6ptilet ftj rendeltet6s szerinti jellege (lak6hA% i.idiil6. gazdas6gi dpiilet stb.),
az 6ptilet alaptertilete:
,l
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Az ingatlan jogi jellege (csal6di haz, trlrsashaz, szdvetkezeti hriz, mtieml6k, miihely,
iizlet, mfiterem, rendeki, garazs, b6nyatelek stb.):

f) A nyilatkozo

jog6tlasa (tulajdonos, rilland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvez6,

bdrlo stb.):

t
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)

g)

Kciziis tulajdon eset6n a tulajdoni hanyad m6rt6ke

h)

A szerzdsjogcime, ideje (ajogviszony kezdete):
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Az ingatlan-nyilvantartasi adatokkal megcgyczoen kcll kitdltenil

2

a)

A telepiil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is)
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b)

Az ingatlan terilletnagysAga

c)

Miiveldsi iiga (vagy a miivelds al6l kivctl lcrtilel elnevezdse)

d)

Az dptilet f<i rendeltetds szerinti jellege (lak6hriz, iidiil6, gazdas6gi dptilet stb.),
az dptilet alapteriilete :

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di haz, tiirsashiz, szdvetkezeti hriz, miiemldk, mrihely,
iizlet, mriterem, rendel6, gariizs, bilnyatelek s1b.):

f) A nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos, rilland6, illewe tart6s haszndl6, hasmn6lvez6,
b6rl6 stb.):
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g)

Kdzds tulajdon ese16n a tulajdoni hrinyad mdrtdke:

h)

A

szerzds jogcime, ideje

(ajogviszony kezdete): ...
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3.

a)

A teleptil6s neve, ahol

az ingatlan fekszik (Budapesten keriilet is):
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b)

Az ingatlan teriiletnagys6ga

c)

Mrivel6si riga (vagy a mtivel6s al6l kivett tertilet elnevez6se): .......................

d)

Az dpiilet f6 rendeltet6s szerinti jellege (lak6hriz, tidiil6, gazdas6gi 6piilet stb.),
az 6piilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csalidi haz, t6rsashaz, szdvetkezeti htiz, mfiemldk, mrihely,

qrol)

iizlet, miiterem, rendel6, arazs, b6nyatelek stb.):
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f) A nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulaidonos, rilland6. illetve ta(6s has:imdl6, haszon6lvez6,
........ { s.t"o'1.iltcri.e.S.
bdrl6 stb.):
g)

K6zds tulajdon esetdn a tulajdoni hdnyad mirt6ke: ...

h)

A szerzdsjogcime, ideje

(a

jogviszony kezdete)
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a)

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

(

rl CC{ur

b)

Az ingallan tertiletnagys6ga

c)

Miiveldsi riga (vagy

d)

Az dpiilet fo rendeltet6s szerinti jellege 0ak6haz, tidtil6, gazdas6gi 6ptilet stb.),
az 6piilet alaptertilete:
5
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e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di haz, tdrsashdz, szdvetkezcli h6z, mrieml6k, miihely,

a mrivelds

al6l kivett tertilet elnevezdse): ....................

slb.):
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tizlel, miiterem, rendel6, galizs, briLnyatelek

...{{l iql

f) A nyilatk oz6 jog6lklsa (tulajdonos. rilland6, ill etve 1art6s haszn6l6, haszon6lvez-o,
b6rlo s1b.)

'

.......:..............1
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g)

Kdzcis lulajdon eset6n a tulajdoni hdnyad mdrt6ke:

h)

A

a)

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

szerzds jogcime, ideje

(ajogviszony kezdete): ..... .. ....J..41..{Ct................. .......
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b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga

c)

Mriveldsi 6ga (vagy a miivel6s al6l kivett teriilet elnevez6se):
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d)

Az dpiilet f<i rendeltet6s szerinti jellege 0ak6haz, tidtilo, gazdas6gi dptilet stb.),
az 6piilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csaLidi hria, tarsash6z, szdvetkezeti hdz, miieml6k, miihely,
tizlet, miiterem, rendel6 , garitzs, brinyatelek stb.);
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r)

A

g)

K6z6s tulajdon esetdn a tulajdoni hrinyad m6rt6ke

h)

A szerzesjogcime, ideje (ajogviszony kezdete):

ha z

nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6, il letve ta,rt6s haszn6l6, haszon 6lvez6,
... ...... . ... . .... . .t.q to"i .6{.o.oo.t.....
bdrl6 stb.):
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a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga:

c)

Mtivel6si riga (vagy a miivelds al6l kivett tertilet elnevez6se)

d)

Az 6piilet f6 rendeltetds szerinti jellege (lak6haz, tidiil<i, gazdas6gi 6ptilet stb.),
az 6piilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di haz, tarsashaz, szdvetkezeti h6z, mtieml6k, mrihely,
iizlet, miiterem, rendel<i, garazs, biinyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jogrill6sa (tulajdonos, dlland6, illetve tart6s hasznal6, haszon6lvez6,
b6rl6 stb.):

g)

Kdzcis tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m6rteke: .....

h)

A szerzdsjogcime, ideje (ajogviszony kezdete):
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a)

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

b)

Az ingatlan teriiletnagys6ga:

c)

Mtivel6si 6ga (vagy a mfivelds al6l kivett teriilet elnevezdse):

d)

Az 6piilet f6 rendeltet6s szerinti jellege (lak6haz, i.idtil6, gazdas6gi dptilet stb.),
az 6ptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z tarsashaz, sziivetkezeli hriz, mtieml6k, miihely,
iizlet, mtiterem, rendel6, garrizs, banyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jog6lkisa (tulajdonos, 5tland6, illetve tart6s haszniil6, haszondlvez6,
b6rl6 stb.)

g)

Kdzds tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m6rteke

h)

A szerz6sjogcime, ideje (ajogviszony kezdete):

6

II.
Nagy 6rt6kfi in96sigok

l. G6pj{rmiivck:

.-

a)

szcrn6lygipkocsi, ....................::.1:.:..\..............:..:.1...-o.1.i..................................

')

a szerz€s ideje, jogcime

.\t

lipus

ve'-lt(

(Ced.e> C(c izc

tipus

(
.!. + \.

tipus
a szerzds ideje, jogcime

b)

tipus

tehergdpjdrmii, aut6busz:
a szerz.Es idej e, j ogcime: ..

tipus
a szerz€s ideje, jogcime

a szerzds ideje,

c)

jogcime:

tipus

motorker6kpdr:
a szerzis idej e, j ogcime

:.

.

tipus
a szerzds ide.je, jogcime

tipus
a szerz€s ideje, jogcime:..
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2.

Vizi vagr klgi jrlrmii:

a)

jellege:

.......

tipusa:
a szerz€s ideje, jogcime:

b)

jellege:
tipusa:
a szerz€s ideje, jogcime: .......

3.
a)

V6dett m(alkot6s, v6dctt gyfijtem6ny:
egycdi alkol6sok:
megnevezds

.... db

megnevezcs

db

megnevczcs

db

megncvez6s

... db

megnevez6s

db

megnevezds

... db

a szerz6,s ideje. jogcime:

a szerzds ideje, jogcime:

a szerzds ideje, jogcime:

b)

gyiijtemdny:

a szErzls ideje, jogcime:

a szerz6,s idejc, jogcime:

a szerzds ideje, jogcime:
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4.

Egydb, darabonkdnt vagy keszletenkdnt (gyiijtem6nyenk6nt) az Orszaggyiildsrol sz6l6
2012. 6vi XXXVI. t6rv6ny 104. $ (l) bekezddse szerinti kdpviseloi tisaeletdij hathavi
6sszeg6t meghalad6 6rtekii ing6s6g:

a)

megnevezis:

a szerzds ideje, jogcime:

b)

megnevezis:

a szerz€s ideje, jogcime:

c)

megnevezis:

a szerzds ideje, jogcime

d)

megnevezis: .......

a szerzds ideje, jogcime

c)

megnevezds: ....

a szerzds ideje, jogcime:

5.

Ert6kpapirban elhelyezett megtakaritrls vagy egy6b befektet6s (r6szvdny, k<itvdny,
r6szjegy, kincst6rjegy, vagyonjegy, nagy drtekri biaos(tris stb.):

megnevez6s:

..

n6v6rtdk, biztosit6si 6sszeg:

megnevez6s:

n6v6rt6k, biztosit6si dsszeg:

megnevezes:

n6v6rt6k, biztositilsi 6sszeg:

megnevez6s: .....
n6v6rt6k, biztositSsi 6sszeg:

megnevezes:

ndv6(6k, biaosf lAsi dsszeg:
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6.

l'akar€kbetdtben elhelyezett megtakaritds: ...

.

l:t
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7.

Az OrszAggyillsr6l sz6l6 2012. tvi XXXVI. tdrviny 104. $ (l) bckezd6se szerinti

k6pviseloi tiszteletdij hathavi <isszeg6t meghalad6 kdszpinz:

ti
8.

Az

dsszessd g€ben

az Orszaggytil6sr6l sz6l6 2012.6vi XXXVI. tiirvdny 104. $

(l)

bekezd6se szerinti k6pviseloi tisaeletdij hathavi <isszegdt meghalad6
hitelint6zeti sz.emlakdveteles vagy miis, szerz6dds alapjan fenndll6 pdnzkdvetel6s:

a)

hitelintdzeti sz6mlakriveteles:

forintban:

.

dev izAb an

(

b)

forint6rt6ken)

m6s szerzodes alapjan fenndll6 pdnzk6vetel6s 6sszcge:
Ft

9.

Mris, jelent6sebb 6rtdkii vagyontdLrgyak, ha azok egyiittes 6rt6ke az Orsziggytil6sr6l
sz6l6 2012.6vi XXXVI. tdrv6ny 104. $ (l) bekezddse szerinti k6pvisel6i tisaeletdij
hathavi 6sszegdt meghaladja:

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

- l0 ilt.
Tartoz/rsok
Ebbcn a rovatban k6rjiik fclliintclni a kdztartozls cim6n,
valamint a hitclint6zettel vagy magf nszem6ll'ekkcl szcmbcn
csctlcgesen fennilki tartoz{sait

1.

Kdaaflozas (ad6, vrim, illetdk, tb-j6rul6k stb.)
Ft

2.

Hitelintdzettel szembeni taaozas (hitel, kdlcsdn stb.):

5
3.

u,r

t

i((io

v

i,r

.t

I:t

Maganszem6lyekkel szembenitartozis

1(-.......

"r.i.l[r

c

IV
Egy6b ktizlend6k

!. 1

Ft

-ilB)

r6sz.

JOVEDELEMNYILATKOZAT
(az orszaggyiil6si k6pvisel6 javadalmaz6sdn

l.

kivtili

ad6kSteles jdvedelmek)

Foglalkozisa
Munkahclye
Sztinetelteti -e foglalkozis6t

:

lgen
nen')

Foglalkozdsrlb6l sz{rmaz6 havi ad6kdteles (brutt6) jdvedelme

2.

Az 1. pontban irt foglalkozisdn kivtili, valamennyi olyan tevekenys6ge,

Ft

amelyb6l

ad6k6teles jtivedelme szdrmazik:

a) A tev6kenys6g megnevczdse

b) A kifizet6 szemdlye
(kiv6ve a jogszabiilyon alapul6 titoktart6si k6telezettseg al6 es6 tev6kenys6gek):

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

d) A jcivedelem (brutt6) dsszege

' Csak

az orszaggyrildsi kdpvisel6

ttilti ki!

Fr
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a) A tevdkenysdg megnevczdse

b) A kifizeto szemdlye
(kiv6ve ajogszabilyon alapul6 titokta(asi k6telezettsdg al6 es6 lev6kenys6gek):

c) A jdvedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rendszeress6gii, eseti vagy idoszakos):

d) A jdvedelem (brut16) 6sszege:

Irt

a) A tevikenys6g megnevez6se

b) A kifizet6 szem6lye
(kivdve ajogszab6lyon alapu16 titoktartdsi k6telezettseg ali es6 tev6kenysdgek):

c) A j<ivedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rendszeressdgii, eseti vagy id6szakos):

d) A j<ivedelem (brutt6) 6sszege

Irt

-
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C) r6sz

GAZDASAGI tRNNXBITSEGI NYILATKOZAT
(iazdasigi tirsnsigban fcnn:lll6 liszts6gc vagl' 6rdckclts6ge:
I

l

Cazdasrigi tdrsasiig nevc: ......

2. Sz6khelye

3. Gazdasrigi tarsasiig form6ja:

4. Az drdekeltsdg form6ja (tulajdonos,

16szv6nyes, bt. esetdn beltag/kiiltag stb.)

5. A tulajdoni drdekelts6g keletkez6sekori

6. A tulajdoni

ardnya

6rdekelts6g jelenlegi ar6nya:

......

o/o

.

7. Nyeres6gb6l val6 rdszeseddse

8. A gazdasrigi

trirsasrigban viselt tisasdge

II
l.

Gazdasrigi tiirsasiig ncve

2. Szdkhelye

3. Gazdas6gi tarsasdg form6ja

4. Az 6rdekelts6g formrija (tulajdonos, r6szv6nyes, bt.

5. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkez6sekori ariinya:

6. A tulajdoni

6rdekelts6g jelenlegi arrinya

7. Nyeresdgb6l val6 r6szesed6se:

8. A gazdas6gi

tarsas6gban viselt tisasdge:

.

esetdn beltag/kiiltag stb.):

-14I

l.

II.

Gazdasrigi trirsas6g neve

2. Szdkhelye: ........

3. Gazdasiigi t6rsas6g form6ja: ...

4. Az 6rdekelts6g formdja (tulajdonos, rdszvdnyes, bt.

5. A tulajdoni

6rdekelts6g kelelkez6sekori ar6nya

6. A lulajdoni

6rdekelts6g jelenlegi aranya

7. Nyeres6gb6l val6 r6szesed6se:......................
8.

eset6n beltag/ktiltag stb.):

%

..... lo

A gazdas6gi tarsas6gban viselt tisztsdge: .....

IV.
l.

Gazdasdgi tiirsasiig neve:

.

2. Szdkhelye

3. Gazdas6gi tarsas6g formiija

4. Az 6rdekelts6g formrija (tulajdonos,

r6szv6nyes, bt. eset6n beltag/ktiltag stb.)

5. A tulajdoni 6rdckelts6g keletkez6sekori ar6nya
6. A tulajdoni

6rdekeltsdg jelenlegi ariinya:

7.

Nyeres6gb<il val6 rdszesed6se

8.

A gazdas6gi tarsasiigban viselt tisztsege:

%

%

-
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v
1. Gazdasdgi tdrsas6g ncvc

2. Sz6khelye

3. Gazdas6gi tiirsas6g formrlj a:

4. Az drdekelts6g formdja (tulajdonos, r6szvinyes, bt.

esetdn beltag/kiiltag stb.):

5. A lulajdoni 6rdekelts6g keletkez6sekori ariinya:
o/

6. A tulajdoni drdekeltsig jelenlegi ariinya:
7. Nyeres6gb6l val6 r6szesed6se
8.

A gazdas6gi tarsasAgban viselt tiszts6ge:

....

vt.
l.

Gazdasrigi tdrsasrig neve

2. Sz6khelve

3. Gazdasrigi trirsasdg form6ja:

4. Az 6rdekelts6g formrija (ulajdonos, rdszvinyes, bt.

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

drdekeltsdg jelenlegi ardnya: ........

7. Nyeres6gb6l val6 rdszesed6se
8.

A gazdas6gi t6rsasAgban viselt tisztsige

esetdn beltag/kiiltag stb.):

.......%
%
o/

t6D) r6sz-

KIMUl'AI'AS
az orszfggyiil6si k6pviscl6nek az Orszriggyiil6st6l, saj:it

p6rtjft6l vagy

kr3pviscl6csoportjdtril, illctve a ttirv6nyhoz6i munkrit trimogat6 alapitvrinl't6l

kapott, a k6pvisel6 munkrijSnak cll{t:is:ihoz sziiksi'ges vag'azzal szoros
tisszefiigg6sben l6v6 juttatfsokr6l 6s ingyenes haszn{latba adott dolgokrril
(a tovdbbiakban: juttatrls)

A juttalris ideje
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A juttates drt6ke

A juttatas megnevezdse
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Csak az orszlggytlldsi kCpvise16
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r6sz'

KI1\,ITI'I-A'I'AS

orszigryiil6si k6pviscliinek k6pvisel6i megbizatris:ival 0sszefiigg6sben kapott
ajind6kai161 6s az e nyilatkozat D) pontja ali nem tartozr5 ing'enes juttatisairril
(a tov6bbiakban: ajind6k)
az

Az ajrinddkozas ideje

'

Az ajdnd6k megnevezdse

Csak az orszdggy0ldsi kdpvisel6 tdlti ki!

Az aj6nd6k 6rt6ke
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F) r{sz

KIMt-]'I'A1'AS
b6rmilyen to'6kcnys6ge, ingri vagv ingatlan tulajdona, illch'e ezckhez fiiz6d6 ery6b
jogosultsriga alapjrin, tovribbi c nyilatkozat C) pontj:iban megieltilt gazdas{gi
t:lrsas:ig(ok)nak juttatott Sllami, illctve eu16pai unitis trimogatf sokr6l (a
tovdbbiakban: t6mogatis)
A t6Lmogatris
jogosulda

A t6mogatis

A 6mogat6s

A t6.rnogatest

megszerzds6nek

megszerz6s6nek

nytjt6

iogcime, m6d ja

id6pontja

t"..

Kelt:

1c? I

U rbrece,zl

(]v

.Q,{,....

ru

A t6mogatiis
cdlja

....?...}

nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem kdzris hazta(asban dl5 hazas-/dlettiirsam,

valamint a velem kdz<is hiiZartdsban dl6 gyermeke(i)m,

t.tr 1..:...Hp"r 2<s Nq GJ c(o("ra
ny ilatkozatat/nyi latkozatait".

a kdpvisel6 al:iirdsa

Csak az orsziggyiildsi kdpviselo tt lti

kil

A tilmogafis
6rtdke

