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Vagl on-

és g azdas

1. sz.

",ll;liT'.i|u1il=^Í,Í,*n,

melléklete alapján

dgi érdekelts égi nyíIatko zat

az orszóggtűíIési képviselővel közös

hdztartósban élő hdzas- vagy

éIettórsa és gyermeke(i) szómára

A nyilatkozatot adó személye

1.

A nyilatkozatot adó

a)

országgyúlésiképviselő

b)

G

*:

az országgyulési képviselővel közös
( a továbbiakb an'. házas - l él ettárs)

házbrtásban élőhánas- vagy élettiírs

az országgyúlési képviselővel közös
(a továbbiakban: gyermek)

hántartásban é1ő gyermek

2.

Az országgyilési képviselő neve:

5\ut^a,r.lel-c

3.

Aházas-lélettiírs neve:

- szZet

4.

A gyermek

*Csak

a saját

neve:
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n

személyérevonatkoző adatokat töltse ki (aláhúzríssal vagy bekarikázrással)!

n'
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VAGYONI NYILATKOZAT
I.
Ingatlanok*

L.
a)

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

b)
c)

Az ingatlan területrragysága:

d)

Az épület fö rendeltetés szerinti jellege

e)

Művelési ága(vagy

az épilet alapterülete

művelés alól kivett terület

a

iúzlet, műterem, rendelő, garáns,

nyilatkoző jogállása (tulaj

bérlő stb.)

s)

Krizös tulajdon esetén

h)

A

szerzés jogcíme,

gazdaságtr épület stb. ),

:

Az ingatlanjogi jellege (családi ház,

Í) A

)

szövetkeze ti ház, műemlék, műhely,
stb.)

állandó' illetve tartós használő, haszonélvező,

doni hányad mértéke:
(a

jogviszony kezdete):

Az ingatlan-nyilvántartási adatokkal megegyezően kell kitölteni

!

3

2

a)

A település neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kerület

b)
c)

Az ingat|anterületnagysága:

d)

Az épület fo rendeltetés szerinti jellege (lakőház, üdülő' gazdasági

e)

Művelési ága (vagy

az épilet alapterülete

is):

művelés alól kivett teriilet elnevezése):

a

stb.),

:

Az ingatlan jogi jellege (családi ház,társasház,

műemlék, műhely,

iz|et, műterem, rendelő, garázs, bányatelek stb.)

f) A

nyilatkozó jogá|lása (tulajdonos, állandó,

tartós használó, haszonélvező,

bérlő stb.):

g) Közös fulajdon esetén a tulajdoni hányad
h) A szerzésjogcíme, ideje (a jogviszony
3

a)

A település neve,

b)
c)

Az ingatlan

d)

Az épület fő

e)

Azingatlan j

j

izlet,

rendelő,

Művelési ága(vagy a

bérlő

s)
h)

velés alól kivett terület elnevezése):
szerinti jellege (lakőház, üdülő, gazdasági épület stb.),

az épi|et

f)A

fekszik (Budapesten kerület is)

ahol az

ellege (családi ház, tiírsash áz, szöv etkezeti ház, műemlék, műhely,
gar ázs,

bányatelek stb.)

:

jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező,
):

tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:

jogcíme, ideje

(a

jogviszony kezdete)
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4.

a)

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

b)
c)

Az ingatlan területnagysága

d)

Az épület ftí rendeltetés szerinti jellege (lakőház, üdülő, gazdasági

e)

Miivelési ága (vagy

az épilet alapterülete

a művelés

alól kivett terület elnevezése):

Az ingatlanjogi jellege (családi ház, társasház, szövetkezeti
izlet, műterem' rendelő, garázs, bányatelek

f) A

stb.),

:

műemlék, műhely,

stb.):

nyilatkoző jogállása (tulajdonos, állandó, illetve

bérlő stb.):

haszná|ő, haszonélvező'

g) Közös fulajdon esetén a fulajdoni hányad
h) A szerzésjogcíme, ideje (a jogviszony kezdete
5.

a)

A település neve, ahol az ingatlart

b)
c)

Az ingatlan területnagysága:

d)

Az épület fő
az épilet

e)

Az

Művelési ága (vagy

ingatlan

ijzlet,

alól kivett terület elnevezése):

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

elle ge

(c s

aládi ház, tár sasház, szov etkezeti ház, mtiem l ék' műhel y,
:

jogállása (tulajdonos, állandó, illefue tartós használő, haszonélvező,
)

fulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:

s)
h)

mű

rendelő, garázs, bányatelek stb.)

0A

bérlő

jo

a

(Budapesten kerület is):

A

jogcíme, ideje

(a

jogviszony kezdete):
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6.

a)

A település neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kerület

b)
c)

Az ingat|anterületnagysága:

d)

Az épület fő rerrdeltetés szerirrti jellege (lakólráz, üdÍ'ilő,

e)

Művelési ága (vagy

az épij.let alapterülete

a művelés

is):

alól kivett terület elnevezése):

ga,zúas.itgi

t stb.),

:

Az ingatlanjogi jellege (családi ház, társasház,

műemlék, műhely,

iúzlet, műterem, rendelő, garáns, bányatelek stb.)

f) A

nyilatkoző jogá|lása (fulajdonos, állandó,

tartós használő, haszonélvező,

bérlő stb.):

g)
h)

Közös

A

tulajdon esetén a tulajdoni hányad

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony

):

7.

a)

A település neve, ahol az ingatlan

b)
c)

Az ingatlan

d)

Az épület fő

e)

Azingatlan j

j

ij,zlet,

rendelő' garázs, bányatelek stb.)

Művelési ága (vagy

nyl
bérlő

s)
h)

alól kivett terület elnevezése):

a mű

szerinti jellege (lakőház, üdülő' gazdasági épület stb.),

az épulet

f)A

(Budapesten kerület is)

elle ge (családi ház, tiársash

áz, szov etkezeti ház, műemlék, műhely,
:

jogállása (tulajdonos, á|landő, illetve tartós használő, haszonélvező,
tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:

jogcíme, ideje

(a

jogviszony kezdete):
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il.
Nagy értékűÍngóságok
1.

Gépjárművek:

a)

személygépkocsi
a szerzés ideje, jogcíme:.

típus
a szerzés ideje, jogcíme:

típus
a szerzés ideje, jogcíme:..

b)

tehergépjármű, autóbusz:
a szelzés idej

e, j

típus

ogcíme
típus

a szerzés ideje, jogcíme:

típus
a szerzés ideje'

c)

j

motorkerékpár:
a

típus

Jogclme
típus

a

ideje, jogcíme:

típus
a szerzés ideje, jogcíme:

2.

Yfuivagylégijármű:

a)

jellege:

7

típusa:
a szerzés ideje, jogcíme:

b)

jellege:
típusa:
a szerzés ideje, jogcíme

3.
a)

Védett műalkotás, védett gyűjtemény:
egyedi alkotások:
megnevezés

db

megnevezés

db

megnevezés

db

a szerzés ideje, jogcíme:

a szerzés ideje, jogcíme

a szerzés ideje, jogcíme

b)

gyűjtemény:
megnevezés

...

db

..... megnevezés

...

db

...

db

a szerzés ideje, jogcíme

megnevezes
a szerzes

jogcíme:

8

4.
a)

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

a szerzés ideje, jogcíme:

b)

megnevezés:

a szerzés ideje, jogcíme:

c)

megnevezés:

a szerzés ideje, jogcíme:

d)

megnevezés

a szerzés ideje, jogcíme:

e)

metrprevezés:

a szerzés ideje,

5.

j

Értékpapírbanelhelyezett megtakarítás vagy egyéb befektetés (részvény,kötvény,
részjegy, kincsüárjegy, vagyonjegy, nagy értéldbiztosítás stb.):

megnevezés

:

.....B.lp

n

rr*rrLá pp-...... ... ;l 9

névérték,biztosítási összeg:

megnevezés:
névérték,biztosítási összeg:

megnevezés:
névérték,biztosítási tisszeg:

megnevezés:
névérték,biztosítási összeg:

megnevezés:
névérték,biáosítási összeg:

6.

-9-

Takarékbetétben elhelyezett megtakarítás : ................

Ft
........ Ft

7.

A mindenkori képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó készpénz:
.. Ft

8.
a)

Az összességében a mindenkori képviselői alapdíj hathavi

pénzintézeti számlakövetelés vagy más, szerződés alapján

pénzkövetelés:

pénzintézeti számlakövetelés

forintban:
devizálban (forintértéken):..........

b)

más szerződés alapján fennálló

összege:

Ft

9.

Más, jelentősebb értékií
képviselői alapdíj hathavi

megnevezés:
megnevezés:
megnevezés:
megnevezés:
megnevezés:
megnevezés:
megnevezés:
megnevezés:

ha azok együttes értékea

meghaladja:

mindenkori

-10IIr.

Tartozások
Ebben a rovatban kérjük feltüntetni a ktiztartozás címén,
valamint a p énzintézette| vagy magánszemélyekkel szemben
esetlegesen fennálló tartozásait

1.

Kijztartozás (adó, vám, illeték, tb-járulék stb.)
Ft

2.

3.

Pénzintézettel szembenilmlrtozás (hitel, kölcsön

stb.)
..

Ft

..

Ft

Magiánszemélyekkel szembeni tartozás

IV.
közlendők

- 11 C) rész
GAZDASÁGI ÉRDEKELTSÉGINYILATKoZAT
Gazdasági társaságban fennálló tisztsége vagy érdekeltsége:

I.
1. Gazdasági társaság neve: ........

2. Székhelye
3. Gazdasági tiírsaság formáj a:....

4. Az érdekeltségformája (fulajdonos, részvényes, bt.

5. A tulajdoni érdekeltségkeletkezésekori aránya;

6. A tulajdoni

érdekeltség jelenleg aránya:

7. Nyereségből való részesedése:...
8.

A

beltaglkiiltag stb.):

%

%
o/

,/o

gazdasági társaságban viselt

II.
1. Gazdasági társaság neve: ....

2. Székhelye: ....
3. Gazdasági tiírsaság

4. Azérdekeltség

(fulajdonos, részvényes,bt. esetén beltag/kiiltag stb.)

5. A tulajdoni

g keletkezésekori aránya:

%

ó. A tulajdoni

gjelenlegi aránya:

%

7.N
8.4

való részesedése:.......
társaságban viselt tisztsége :

%

:

-12ilr.
l.

Gazdasági társaság neve:

2. Székhelye: ......
3. Gazdasági tiírsaság formája:....

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

stb.)

5. A tulajdoni érdekeltségkeletkezésekori aránya;.......

o,/

ó. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya:

%

7. Nyereségből való részesedése:...
8.

A gazdasági

/o

o/

,/o

tarsaságban viselt tisztsége:

rv.
|. Gazdasátgi társaság neve:

....

2. Székhelye: ...............

3. Gazdasági tiársaság formája:

4. Az érdekeltségformája

(

5. A tulajdoni érdekeltség
ó. A tulajdoni

részvényes, bt. esetén beltaglkiiltag stb.)

aránya;..

elenlegi aránya:

7. Nyereségből való
8.

A gazdasági

o/

,/o

%
%

viselt tisztsége: ....

-13v.
1. Gazdasági társaság neve: ........
2. Székhelye
3. Gazdasági trársaság formája:....

4. t\z érdekeltségformója (tulajdonos, rószvónycs, bt. csctón

5. A fulajdoni érdekeltségkeletkezésekori
ó. A tulajdoni

aránya: ..........

érdekeltség jelenleg; aránya:

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

A

stb.):

%
o,/

/o

.. o/
/o

gazdasági társaságban viselt tisztsége:

1. Gazdasági társaság neve: ....
2. Székhelye: .............
3. Gazdasági trírsaság formája:

4. Az érdekeltségformája

részvényes,bt. esetén beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni

keletkezésekori aránya: ...................

%

6. A tulajdoni

jelenlegi arátnya.

o/

7. Nyereségből

8.4

részesedése:..

társaságban viselt tisztsége :

,/o

%
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KIMUTATÁS
bármilyen tevékenysége'ingó vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhez ftlződő egyéb
jogosultsága alapján, továbbá e nyilatkozat C) pontjában megielölt gazdasági
társaság(ok)nak juttatott állami, illetve európai uniós támogatásokról (a
továbbiakban: támogatás)

A

támogatás

jogosultja

A támogatás
megszerzésének
iogcíme' módia

A

A

támogatás

megszerzésének
időpontja

A

támogatást

A

nyujtó

támogatás
értéke

***

ev

J

n8

hó

nap

elen nyilatkozatomat, mint

..ilr.

nr..v=r..... 3.d

At

*.

országgyűlési képviselővel** köztjs háúartásban élőhánas- / élettiárs / gyermek adom.

t^gf

Wvt-|

rr,

r

ki'

ezért nem szerepelnek e

alatras

A

vagyonnyilatkozat ,,B", ,,D" és ,,E'' részeit csak a képviselők töltik

+

*+*

nyomtatványban!
** -Csak az országgy(ilési képviselővel közös hááartrísban élőháaas-lé|ettárs vagy gyermek tölti ki!
Kiskoru gyermek esetén a szülő vagy a törvényes képviselő aláírása.

