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Az országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. ttirvény 1. sz. melléklete alapján

Vagy o n- és g azdas dgi érdekelts égi nyilatko zat

az orszógglíílésiképviselővel közös

hóztartósban élő hózas- vagy

élettdrsa és gtermeke(i) szdmdra

A nyilatkozatot adó személye

*:

1.

A nyilatkozatot adó

a)

országgyÍilési képviselő

b)

2.

3.
4.

J+ rr:*"^

J1

p'n""'^

az orczággyulési képviselővel közös
(a továbbiakb an; házas- l élettárs)

háztartásban élőházas- vagy élettárs

az országgyulési képviselővel közös
(a továbbiakban: gyermek)

háztartÍsban é1ő gyermek

Az

orsz:érygyíilésiképviselő

4há!za9-lé|ettárs

A gyermek

neve'

neve:

neve: .......ü*.....51.qn*\*.}t

......A*...5.*.gio*L-.\*'....$,4o,...M

a
s*!*.*y.. .-biLri.*.

5t.w.**.q.lí-.....[rr**t.........

*Csak a saját személyére vonatkozó adatokat töltse ki (aláhúzassal vagy bekarikáással)!
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A) rész

VAGYONI NYILATKOZAT

L
Ingatlanok.

I

a)

A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület

b)
c)

Az ingatlan

d)

Az épület fő rendeltetés szerinti jellege

e)

területnagysága:

Művelési ága (vagy

az épiLet al apteriil

a művelés

ete

alól kivett terület

Az ingatlanjogi jellege (családi
izlet, műterem, rendelő, garázs,

f) A

nyilatkoző jogállása (

bérlő stb.):

g)
h)

-

Közös

tulajdon esetén a

A szerzés jogcíme,

üdülő' gazdasági épület stb.),

:

szövetkezeti hárz, műemlék, műhely,

ház,

stb.):

állandó, illetve tartós használó, haszonélvező,

doni hányad mértéke:

(ajogviszony kezdete)

Az ingatlan-nyilvántartási adatokkal megegyezően kell kitölteni!

J

2.

a)

A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is)

b)
c)

Az ingatlan

d)

Az épület ftí rendeltetés szerinti jellege (lakőhán, üdülő, eazdy'sási épület stb.),

területnagysága:

Művelési ága (vagy

a

művelés alól kivett terület elnevezése):

az épület alapterülete:

e) ;"

;r"r*,;;;;.* t*"*

;r;, ;^;;;;;,

;;;;,";

izlet, műterem' rendelő, garázs, bányatelek stb.):

-

;;;,

;;-;,

;;;;ir,

','
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g)
h)

Krizös tulajdon esetén a tulajdoni hány4d mértéke:

A szerzés jogcíme' ideje

(a

jogviszony kezdete):

3

a)

A település neve, ahol az

b)
c)

Az ingatlan

d)

Az épület fő
az épilet

e)

Azingatlan

jellege (családi ház, társasház, szovetkezetiház, műemlék, műhely'

izlet,

rendelő, garázs, bányatelek stb.)

Művelési ága(vagy

0A

ingatlran

fekszik (Budapesten kerület is):

velés alól kivett terület elnevezése)
szerinti jellege (|akőhén, üdülő, gazdasági épület stb.),

j

:

ogállása (tulaj donos' állandó, illetve tartós használo, haszonélv ező,

)

s)
h)

tulajdon esetén a fulajdoni hányad mértéke:
szerzésj ogcíme, idej e (a jogviszony kezdete):

4
4.

a)

A település neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kerület

b)
c)

Az ingatlanterületnagysága:

d)

Az épület fo rendeltetés szerinti jellege (lakőház, üdülő,

e)

Művelési ága (vagy

az épilet alapterül

is):

a művelés alól kivett terület elnevezése)

ete

épület stb.),

:

Az ingatlanjogi jellege (családi

hán, múemlék,műhely,

hán, társasbán,

üzlet, műterem' rendelő, garázs, bányatelek stb.)

:

f) A

nyilatkoző jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használő, haszonélvező'
bérlő stb.):
......,:

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:
h) A szerzés jogcíme, ideje (ajogviszony keádete):
5-

a)

A település neve, ahol az ingat!án fekszik (Budapesten kerület is):

b)
c)

Azingatlan
Művelési ága (vagy a

d)

Az épület fií

alól kivett tertilet elnevezése)
szerinti jellege (lakóház, Íidülő, grzúasáryi épület stb.),

az épület

e)

Azingatlan j

jellege (családi ház, társasház, szövetkezetiház, műemlék, múhely,

úzlet,

rendelő, garázs, bányatelek stb.)

f)A

bérlő

s)

h)A

:

jogállása (tulajdonos, állandó' illetve tartós használő, haszonélvező,
)

tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke

jogcíme, ideje

(a

jogviszony kezdete):

5

6.

a)

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

b)
c)

o,**";;;;;;;,

d)

Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakőház, üdülő'

e)

Művelési ága (vagy

a művelés

az épi|et alapterülete

alól kivett terület elnevezése)
épület stb.),

:

Az ingatlanjogi jellege (családi ház, társasház,

ház,míjemlék, műhely'

iúzlet, műterem, rendelő, garázs, bányatelek stb.):

f) A

nyilatkoző jogá|lása (tulajdonos, állandó,

tartós használő, haszonélvező,

bérlő stb.):

g)
h)

Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad

A szerzés jogcíme, ideje

(a

jogviszony

)
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a)

A település neve' ahol azingat|an fekszik (Budapesten kerület is)
/

""t'"'''"""'
Azingatlanterületnagyságv:

b)
c) Művelési ága (vagy a mtivelés alól
.

d);;,*;;;;Já;
az épület alapterülete:

kivett terület elnevezése):

,'

szerinti jellege (lakőbáz, üdülő, gazdasági épület stb.),

.....................r,../

e)

Az ingatlan jogí jeilege (családi ház,

társash

áz, szövetkezetihán,műemlék, műhely'

iz|et, műtereín, rendelő, garázs, bányatelek stb.):

0A

nyl

jogállása (trrlajdonos, állandó, illetve tartós használő, haszonélvező,

bér1ő

s)

h)A

tulajdon esetén a fulajdoni hányad mértéke

jogcíme, ideje (a.jogviszony kezdete)
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il.
Nagy értékűingóságok
1.

Gépjármíívek:

a)

típus

személygépkocsi:
a szerzés ideje, jogcíme:........

....típus
a szerzés idej

e, j

ogcíme :

típus
a szerzés ideje, jogcíme:....

b)

tehergépjármű, autóbusz:

.......... típus

a szerzés ideje, jogcíme

típus
a szerzés ideje, jogcíme

......... típus

a szerzés ideje,

c)

j

motorkerékpár:
a szcrzés

típus
c,

jogcímc:...

típus
a

ideje, jogcíme:.

típus
a szerzés ideje, jogcíme: ..........

_1

2.

Yfuivagylégijármíi:

a)

jellege:

7

típusa:

a szerzés ideje, jogcíme:

b)

jellege:
típusa:

a szerzés ideje, jogcime:

3.
a)

Védett műalkotás, védett gyűjtemény:
egyedi alkotások:
megnevezés

db

a szerzés ideje, jogcíme:

mcgncvczós

........ db

megnevezés

...

a szerzés ideje, jogcíme:
db

a szerzés ideje, jogcíme:

b)

gyÍijtemény:
megnevezés

db

megnevezés

db

megnevezés

db

a szerzés ideje,

a szerzes

a

Jogcrme

ideje' jogcíme:

8

4.
a)

Egyéb, darabonként vagy készletenként (gyiijteményenként)a mindenkori képviselői
alapdíj hathavi összegét meghaladó értéktíingóság:
megnevezés:

i4.............

a szerzés ideje, jogcíme:

b)

megnevezés:

a szerzés ideje, jogcíme

c)

megnevezés:

a szerzés ideje, jogcíme:

d)

megnevezés:

a szerzés ideje,

e)

a

í)

ideje, jogcíme

Énepapírbanelhelyezett megtakarítás vagy egyéb befektetés (részvény, kötvény,
részjegy, kincstá{egy, vagyonjegy, nagy értékíibiztosítiís stb.):

megnevezes:

K'i}dis...X.d -..!ö'k -'r-"

névérték,biztosítási

összeg: .....4.!L, sr0

megnevezés:
névérték,biztosítási tisszeg:

megnevezés:
névérték,biztosítási összeg

megnevezes:
névérték,biztosítási

biztosítási összeg:

:

-9

6.

Takarékbetétben elhelyezett megtakarítás:

7.

A mindenkori képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó készpénz:

Ft

Ft

8.

Az összességében a mindenkori képviselői alapdíj hathavi

a)

pénzlntézeti számlakövetelés

.ösi zegét meghaladó
pénzlntézeti számlakövetelés vagy más, szerződés alap1fptemálló pénzkövetelés

forintban: ......
devizában (forintértéken) : ............

b)

más szerződés alapján fennálló

osszege:

Ft

9.

Más, jelentősebb
képviselői alapdíj

megnevezes
megnevezés
megnevezés
megnevezés
megnevezés

vagyontárgyak,

ha azok együttes értékea mindenkori

összegét meghaladja:

-10nr.
Tartozások
Ebben a rovatban kérjÍikfeltÍintetnía köztartozás címén,
valamint a pénzintézettel vagy magánszemélyekkel
esetlegesen fennálló tartozásait

1

Koztartozáts (adó, vám, illeték, tb-járulék stb.): ....

Ft

2.

Pénz;ntézettel szembeni tartozás (hitel'

stb.):
......

3.

Ft

Magiánszemélyekkelszembeni

Ft

IV.
Egyéb kiizlendők

-

11 C) rész

GAZDASÁGI ÉRDEKELTSÉGINYILATKoZAT
Gazdasági társaságban fennálló tisztsége vagy érdekeltsége:

I.
|. Gazdasági társaság neve:

...............

2. Székhelye:
3. Gazdasági társaság formája:....

4. Az érdekeltségformája (tulajdonos,

bt. esetén beltaglkiiltag stb.)

5. A tulajdoni érdekeltség

6. A tulajdoni

o/
/o

aránya.

érdekeltség jelenlegi

o/,

7. Nyereségből való részesedése:
8.

A

gazdasági társaságban

%

tisztsége

il.
1. Gazdasági társaság

2. Székhelye:
3. Gazdasági

4. Az

..

formája:..........

formája (tulajdonos, részvényes,bt. esetén beltaglktiltag stb.):

5.4

érdekeltségkeletkezésekori aránya:

6.4

érdekeltség jelenlegi aránya:

7.

yereségből való részesedése:.......

A gazdasági

társaságban visclt tisztsógc:

...

o/

,/o

%
%

-12ilI.
1. Gazdasági társaság neve: .......
2. Székhelye: ............

3. Gazdasátgi társaság formája:......

4. Az érdekeltségformája (tulajdonos,részvényes, bt. esetén

5. A fulajdoni érdekeltségkeletkezésekori aránya:
6. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya:

.......

.....

A gazdasági

%
%

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

stb.):

....%

társaságban viselt tisztsége

IV.
1. Gazdasági társaság neve: ...

2. Székhelye: ...........'

3. Gazdasági társaság

4. Azérdekeltség

(tulaj donos, részvényes,bt. esetén beltag/ktiltag stb.

5. A tulajdoni

keletkezésekori aránya:

6. A tulajdoni

jelenlegi arátnya:

7.

8.4

való részesctlése:.............
társaságban viselt tisztsége: ....

...

%

%
%

)

:

-13V.
t. Gazdasági társaság neve:

........

2. Székhelye: .......

3. Gazdasági társaság formája:

4. Az érdekeltségformája (tulajdonos,részvényes,bt. esetén

):

5. A tulajdoni érdekeltségkeletkezésekori aránya:.....

%

6. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya:

%

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

%

8.

A

gazdasági társaságban viselt tisztsége:

vl.
\. Gazdasáei társaság neve:
2. Székhelye: ...............
3. Gazdasági társaság formája:...

4. Az érdekeltségformája (tulaj

5. A tulajdoni

részvényes,bt. esetén beltag/kiiltag stb.)

ér<lekeltség

ó. A tulajdoni

arátnya;

aránya:

7. Nyereségből való
8.

A gazdasági

o/
/o

%
%

viselt tisztsége:

-14-

-F)

rész

KIMUTATÁS
bármilyen tevékenysége' ingó vagy ingatlan tulajdona, Ílletve ezekhez ftiződő egyéb
jogosultsága alapján, továbbá e nyilatkozat C) pontjában megieliilt gazdaságÍ
társaság(ok)nak juttatott állami, illetve európai uniós támogatásokról (a
továbbiakban: támogatás)
A támogatás
jogosultja

A támogatás
megszerzésének
iogcíme' módia

A támogatás
megszerzésének
időpontia

A

A támogatást

A

támogatrís

célja

nyujtó

támogatás
értéke

**'í

Kelt:

$.c*\oos,mr\N...,

.','.ín.tg..,... év ..

\ss*.:Y

nap

r,o

Jclcn n
...t&..,

o)ü'*,"-

országgyűlési képviselővel** közös

háztartásban éIőházas-/ élettárs / gyermek adom.

I

(7.
-t '\
r^ \^r*\
r,.

,

alaras

***

vagyonnyilatkozat ,,B", ,,D'' és ,'E'' részeit csak a képviselők töltik ki, ezért nem szerepelnek
Csak az országgyűlési képviselővel közös háaartasban éIőházas-lé|ettárs vagy gyermek tölti ki!
Kiskorú gyermek esetén a szülő vagy a törvényes képviselő aláirása.
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