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Az országgyűléSről szóló 2012. évi )cryVl. törvény

u,lÍ3lEfi!ffi1iíi,.*-',,

1. sZ. melléklete alapjaÍt

Vagyon- és gazdasőgí érdekeltséginyilatkozat
az orszóggyíÍlésiképviselővel kiizös háztartdsbun élő hdzas- vagy

élettársa és g1lermeke(i) szómdra

A nyilatkozatot

*: lq rntró

I

Anyilatkozatotadó

a)

országgyÍílésiképviselő

C>Vi,i- LLqárL

l.,tdnlLo-

s háttartÁsban élő hénas- vagy élettárs

az or szággyulés i képvis el ővel közö
(a továbbiakb an:

adÓ személye

házas/élettárs)

c)

az országgyulési képviselővel közös
(a továbbiakban: gyermek)

2.

Az országgyúlési képviselő neve:

3.

Ahánas-lélettiírs neve:

4.

A gyermek neve:

háztartásban é1ő gyermek
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Lrui. Go^Lr!
Mi.hde}.Í(i ffi M;,nód
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Vtr clu: z:.rly.Yu....
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LnU*Csak a saját személyére vonatkozó adatokat töltse ki (aláhuzással vagy bekarikázással)!

-2A) rész

VAGYONI I{TTILATKOZAT
I.

Ingatlanok.

1.

A település neve'

a)

altoI az ingatlan fekszik @udapesten keriilet is):

T..a-*a.p.bv=#.

c)

Művelési

d)

Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (Iakőhán,üdülő,

e)

l^rj

az épilet alapterülete

Az

ingatlan

:

L*"l-

rLo

f

gazdasági épület stb.),

jogi jellege (családi ház, társasház, szövetkezetihén, műemlék, műhely,

íjzlet, műterem,

D A

nyilatkoző jogáIlátsa (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonéIvező,

bérlő stb.):

g)
h)

-

Közös

tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:............../../..l=.......

" ::::: ]-i_*_:

Az

*rJ^ .t o/.o'-o1

ingat|an-nyilvántartási

_?*l:lí::': T3;]?', pj ö;.

adatokkal megegyezően kell kitölteni!
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)

a)
b)

c)

d)
e)

"

:1*

Az ingatlan

:::: :::: :: ^7*'^':.r:I'.ti:y:i;'ffi'*.:.l

AOsL

területnagysága:

"::.- :::*: :::1"':.:.-ETld"J"::Ti;
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakőház, üdiilő,
az épilet al apterül

ete

gazdasági épület stb.),

:

Az ingatlanjogi jellege (családi ház,társasház, szovetkezetiház, műemlék, múhely,
ilzlet, műterem, rendelő, gaúzs, bányatelek stb.)

\-,-t

A

0 A

nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használő, haszonélvező,
bérlő stb.):
J-ot,r r

g)
h)

+",\

Közös

rl

fulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: ........

" :::":: ]"i"

-] ]-]i::!_íj'í:::l-.]l?'-6'
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a)

A település neve, ahol azíngatlan fekszik (Budapesten kerület is)

aaag

b) Az íngatianterületnagysága: ...............7< .n.:.....
c) Miívelésiága(vagya művelés alólkivett terület elnevezése): .lakÁ;.rá(r:'...'.l]ní*s-d)
e)

Az épület fő

rendeltetés szerinti jellege (Iakőház,üdiilő,

az épilet alapterti'ete'
............Ldsj.*. s!.{ 3*.....

.. ..

gazdasági épület stb.),

l rL.,L,

Az tngatlanjogi jellege (családi ház, társasház, szÓvetkezeÍihén, műemlék' műhely,
iúzlet, műterem, rendelő, garáns, bányatelek stb.):

.T*v.t.*..LS.:....

0 A
g)
h)

nyilatkoző jogáIlása (tulajdonos, állandó, illetve tartós -hasznáiő, haszonéIvező,
bérl6 stb.):
........í(L*.92l.*l.5. .,:....

........

Kozös fulajdon esetén a tulajdoni hányad

A

szerzés jogcíme, ideje

mértéke:

. /../.!-...

(ajogviszonykezdete): ....{s..*.l(.*:.:r....(?-!.€,.,,..WP.)#
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4.
a)

A teleptilés neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kerület is):

b)
c)

Az tngatlantertiletrragysága:

d)

Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakőhán'üdülő;

e)

Mtivelési ága (vagy

a művelés

az épiIet alapteriilete

alól kivett terület elnevezése):
épület stb.),

:

hán,múemlék, műhely,

Az ingatlanjogi jellege (családi ház, tÁtsasház,
iztet, műterem, rendelő, garéas, bányatelek stb.):

0 A

illetve tartós hasznáIő, haszonélvezó,

nyilatkoző jogáIlása (tulajdonos,

bérlő stb.):

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad
h) A szerzésjogcíme,ideje (a jogviszony
5.

a)

A település neve' ahol az ingatlan fekszik (Budapesten

b)
c)

Az

d)

Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház,

e)

tngatlan teriiletnagysága:

Művelési ága(vagy

az épilet alapterülete

Az

miívelésalólkivett tertilet

a

ingatlan jogi jellege (családiház,

szovetkezeti ház, műemlék, műhely,
stb.)

illetve tartós használó, haszonélvező,

nyilatkoző jogát|Iása (tulajdonos,

bérlő stb.)

g)
h)

Közös

A

gazdaságt épület stb. ),

:

izlet, műterem, rendelő, garáns,

f) A

is):

tulajdon esetén a tulajdoni

szerzés jogcíme, ideje

(aj

mértéke
kezdete):
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6.
a)

A te|epülés neve, ahol azingatIan fekszik (Budapesten keriilet is):

b)
c)

MÍivelési ága (vagy

d)

Az épiilet fo rendeltetés szerinti jellege (Iakőbáz,tidii1ő, gazdaság;

e)

Azlngat|anterületnagysága:
a művelés alól kivett terület elnevezése):

az épiLet alaptertilete

Az

tngatlanj

o

:

gi j ellege (családi hén, tÍttsasház, szov etkezeti

ílzIet, miíterem, rendelő, garáns, bányatelek stb.)

0 A

stb.),

műemlék, mtíhely,

:

nyilatkoző jogáILása (tulajdonos, állandó, illetve

hasznáIő, Ilaszoné|vező,

bérlő stb.):

g) Ktizös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:
h) A szerzés jogcíme, ideje (ajogviszony kezdete):
7.

a)

A település neve, ahol azingatlan fekszik

b)
c)

Az

d)

Az épület fő rendeltetés szerinti jellege

e)

lngatlran terülefiragysága:

Mtivelési ága(vagy

a művelés

az épilet al apteriilete

Az

alólkivett

ingatlan jogi jellege (csatádihán'

f) A

nyilatkozó jogállása (
bérlő stb.):
Közös

A

elnevezése)

üdülő, gazdasági épület stb.),

:

ijztet, műterem, rendelő, garáns,

g)
h)

kerület is):

tulajdon esetén a

szerzés jogcíme, ideje (a

szövetkezeti ház, miíemlék,mtihely,
stb.):

állandó, illetve tartós hasznáIő, haszonélvező,
hányad mértéke:
y kezdete):

-6il.
Nagy értékűingóságok
1.

Gépjármilvek:

a)

személygépkocsi: ""'V'gt-'!as'vl''='Vt':";':'t

a

szerzésidej e, j ogcíme:

""

"'

p.ta...l.

típus

....4m1*t.....
"v*'r'}{*'l" .....1,e..q.h .
típus

a szetzés idej

e, j

ogcíme:

típus
a szerzés ideje, j ogcíme:'

b)

tehergépjármtí, autóbusz:
a szerzés ideje, jogcíme:..'

típus

trpus

a szetzés ideje, jogcíme:..'

típus
a szerzés ideje, jogcíme:..

c)

típus

motorkerékpár:

a szetzés ideje, jogcíme:

típus
a szerzés ideje, jogcíme: ..... "'
típus
a szetzés idej

e, j

ogcíme:

7

2.

YfuivagylégijármiÍ:

a)

jellege:
típusa:

a szetzés ideje, jogcíme: ...'..

b)

jellege:
típusa:

a szerzés ideje, jogcíme:

3.
a)

Védett műalkotás, védett gyiíjtemény:
egyedi alkotások:
db

a szerzés ideje, jogcíme:
db

a szetzés ideje, j ogcíme:
megnevezés

db

megnevezés

db

megnevezés

db

megnevezés

db

a szerzés ideje, jogcíme:

b)

gyiijtemény:

a szerzés idej

e, j

ogcíme:

a szerzés ideje, jogcíme:

a szerzés idej

e, j

ogcíme :

8

4,

Egyéb, darabonként vagy készletenként (gytíjteményenként)a mindenkori

a)

megnevezés:

alapdíj hathavi összegét meghaladó értékiíingóság:

elői

a szerzés ideje, jogcíme:

b)

megnevezés:

a szerzés ideje, jogcíme:

c)

megnevezés:

a szerzés idej

d)

e, j

ogcíme :

megnevezés:

a szerzés ideje, jogcíme:

e)

megnevezés:

a szerzés ideje, jogcíme:

5.

Értékpapírbanelhelyezett megtakaitás vagy egyéb befektetés (részvény, köfuény,
részj egy, kincstárj egy, vagyonj e Ey, nagy értéldbiztosítrís stb.) :

megnevezés:
névérték,biztosítási cisszeg:

megnevezés:
névérték,biztosítási összeg:

megnevezés:
névérték,biztosítási összeg:

megnevezés:
névérték,biztosítási összeg:

megnevezés:
névérték,biztosítási összeg:

6.

9
Takarékbetétbenelhelyezett megtakarítás:

Ft
........ Ft

7.

A mindenkori képviselői alapdíj hathavi

összegét meghaladó

Ft

8.

Az

a)

pénztntézeti számlakövetelés:

összességében a mindenkori képviselői alapdíi hathavi

pénzntézetiszámlakövetelés vagy más, szerződés alapján

meghaladó
pénzkövetelés:

forintban:
devizában (forintértéken) :

b)

más szeruódés alapján fennálló pénzkövetelés

Ft

9.

Mas, jelentősebb értékií

képviselői alapdíj hathavi összegét

megnevezés:
megnevezés:
megnevezes:
megnevezés:
megnevezés:
megnevezés:
megnevezés:
megnevezés:

ha azok
ai

együttes értékea mindenkori

-10ilI.
Tartozások
Ebben a rovatban kérjük feltüntetni a
valamint a pénzintézettel vagy
esetlegesen fennálló tartozásait

1.

szemben

Könatozás (adó, vám, illeték, tb-járulék stb'): "'
Ft

2.

P énzntézeltelszembeni tartozás (hitel,

3.

Magánszemélyekkel

stb.)

tartozás

Ft

rv.
Egyéb

-

11 C) rész

GAZDASÁGI ÉRDEKELTSÉGINYILATKOZAT
érdekeltsége:
Gazdasági társaságban fennálló tisztsége vagy

L
2. Székhelye: ...""
3. G azdasági társaság formáj a:'

Azérdekeltségformája (fulajdonos' részvényes,bt'

4.

beltag/ktiltag stb.):

5. A fulajdoni érdekeltségkeletkezésekori arétnya:."

%

6. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ""'

%

7. Nyereségből való részesedése

%

8.

A gazdasági

tarsaságban viselt tisztsége:

u.
!. Gazdasági

társaság neve: .............

2. Széküelye: .............
3. Gazdasági tarsaság formája:.........

4. Az érdekeltségformája (tulajdonos,

5. A tulajdoni érdekeltség
6. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi
7. Nyereségből való részesedése:.....
8.

A gazdasági

társaságban viselt

bt. esetén beltag/ktiltag stb.)

aránya:............

%
%

............%

-12III.

|.

Gazdasétgí tárrsaságneve:

""

"'

2.Székhe|ye:
a:
3. G azdasőgi társasáry formáj

részvényes,bt. esetén
Azérdekeltség formája (fulaj donos,

4.

tag stb.):

5. A tulajdoni érdekeltségkeletkezésekori arátnya ""

%

ó. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya:

%

7. Nyereségből való részesedése:""""""""'

%

8.

A

gazdasági tarsaságban viselt tisztsége: "

rv.
I. Gazdasági

társaság neve: .......

2. Székhelye:

3. Gazdasági társaság formája:...
bt. esetén beltag/ktiltag stb.)

4. Az érdekeltségformája (tulajdonos,

5. A tulajdoni érdekeltség

aránya.'

6. A tulajdoni érdekeltség jelenlegíarén
7. Nyereségből való részesedése:.........
8.

A gazdasági

i

társaságban viselt tisztsége:
..

,

%
%

......%
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L. Gazdasátgi társaság neve
2. Székhelye:

:"""

"""""""'

3. G azdasági társaság formáj

4.

"

Azérdekeltség formája

a: "

"
stb.):

(tulajdonos' részvényes' bt' esetén

5. A tulajdoni érdekeltségkeletkezésekori arátya: """'

%

6. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: "'

%

7. Nyereségből való részesedése:""""""""""

%

8.

A

gazdasági társaságban viselt

tisásége: "'

vI.
1. Gazdasági társaság neve: .......
2. Székhelye: ..................

3. Gazdasági társaság formája:....

4. Az érdekeltség formáj a (tulaj donos, részvényes,

5. A tulajdoni érdekeltségkeletkezésekori
6. A tulajdoni

érdekeltség jelenlegiaún

7. Nyereségből való részesedése:......
8.

A gazdasági

társaságban viselt

esetén beltag/ktiltag stb.)

%
%
%

:
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*F;

rész

KIMUTATÁs
bármilyen tevékenysége, Íngó vagy ingatlan tulajdonao
illetve ezekllez ftiződő egyéb
;ogosultsága alapján, továhbá e nyilatkozat C) pontjában megielölt
társaság(ok)nak juttatott állami, illetve európai uniós
(a
továbbÍakban: támogatás)

A

jogosultja

A

A támogatás
megszerzésének
időpontja

tiámogatás

megszerzésének

jogcíme' mődia

A

támogatást

nyujtó

célja

A támogar
értéke

J

!k*)f

Kelt:

8vo

krx

Jelen nyilatkozatomat, mint
országgyűlési képviselővel

**

2{)

éu ...'J C^alér hó

ki:k}*eY;

nap

A{dÁ',u

ktizös háztartásban élő háza!- / élettárs
/ gyermek adom.

*s*#{**h.tN-.{***..Xa*.a^
alalras

1,,

*ffiffitr"xTko^t
Csak az országgytíIési
"'Kiskoru

'B"' "D"

és

***

"E" részeit csak a képviselők töltik ki, ezért nem szerepelnek

képviselővel közös

gyermek esetén a

,

'aro "ugy"

háztartásban élőbázas-/élettárs
vagy gyermek tölti ki!
CIiiár". képviselő

a|áirása.

e

