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Országgy'jlós

N'ienir.ltiti bi.:ctlsáo

1054 Budapesl, Seéchenyirkp.

Az orszáegYíilésről szőlő 2012. évi XXXVI. ttirvénv 1. sz. melléklete alaoián

Vagyon- és gazdasdgi érdekeltségi nyilatko zat
az orszd.ggűílési képviselővel közös

háztartósban éIő hdzas-

éIettórsa és glermeke(i) szómóra

A nyilatkozatot adó személye

1.

A nyilatkozatot adó

a)

országgyiilési képviselő

b)

*:

az or szággyíilé s i képvi s e l őve l közö
(a továbbiakb an házas-/élettárs)

s háztartásb

an élő házas- vagy

az országgyulési képviselővel ktizos hántartásban élő gyermek
(a továbbiakban: gyermek)

2.

Az

3

A házas- / élettárs neve'

4.

A gyermek

országgyilési képviselő neve: ...)I*.v.tt.trÍL.....xd

neve:

.. .'q.

L*.* M Ek.:....?.?.

9. .0' ]. ..

...

..

2$.

*

3.9..4

....í-tvtxY.9.L........Yü.-L.j.A...........
...!L**1,y.9.(.......... n p-'U.'l.........

*Csak

a saját személyére vonatkozo adatokat töltse ki (aláhúzrással vagy bekarikázással)!

él

ettárs

vag

ts'

-2A) rész

VAGYONI NYILATKOZAT
I.

Ingatlanok*

1.

a)

A település neve, ahol az

b)
c)

Az ingatlan területnagysága:

d)

Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakőbán,

e)

Művelési ága (vagy

az épiiliet alapterülete

ingat|an fokszik (Budapesten kerület is)

a művelés

alól kivett terület elnevezése):

:

Az ingatlan jogi jellege (családiház,
iztet, műterem, rendelő, garázs, bán

f) A

nyilatkoző jogállása

bérlő stb.):

éptilet stb.),

(

hán,míiemlék, műhely,
)

illetve tartós haszná|ő, haszonéIvező,

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete):

Az ingatlan-nyilvántartrási adatokkal megegyezően kell kitölteni!

a

-t
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a)

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

b)
c)

Az ingatlanterületnagysága:

d)

Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakőház, üdülő,

e)

Művelési ága (vagy

az épilet alapterülete

a művelés alól kivett terület

elnevezése): ..........
stb.),

:

Az ingatlanjogi jellege (családi ház, társasház,

ház,míiemlék, műhely,

iz|et, műterem, rendelő' garáns, bányatelek stb.):

Í) A

nyilatkoző jogállása (tulajdorros, állarrdó,

tartós lraszrráló, lrasztrrrélvező,

bérlő stb.):

g)
h)

Ktizös tulajdon esetén a tulajdoni

A

(aj

szerzés jogcíme, ideje

)

3.

a)

A település neve, ahol az

b)
c)

Azingatlan
Művelési árya (vagy a

d)

Az épület fő

e)

Az ingatlan jogi

alól kivett terület elnevezése)
szerinti j elle ge (lakőház, üdül ő, gazdasági épül et

az épiJlet

s)
h)

garázs, bányatelek

jogál|ása (tulajdonos, állandő, illetve tartós hasznáIő, haszonélvező,

A^szerzés jogcíme, ideje
I

tb. ),

stb. )

bérlő stb.): i......
Közcis tul,ajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke
,/

s

(családi ház, társash áz, szövetkezeti hán, műemlék, műhely,

izlet, műterem,

0 A nyilatkoz$

fekszik (Budapesten kerület is)

(a j

ogviszony kezdete):

4

4
a)

A település neve'

b)
c)

Az ingatlan

d)

Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (|akőház, üdtilő, gazdasági

e)

aho| az ingatlan

fekszik (Budapesten kerület is)

területrragysága:

Művelési ága (vagy

a művelés

az épilet alapterülete

alól kivett terület elnevezése)

stb.),

:

Az ingat|anjogi jellege (családi ház, társasház, szövetkezeti

műemlék, műhely,

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

f) A

nyilatkoző jogállása (tulajdonos, állandó, i

tartós haszná(ő, haszonélvező,

bérlő stb.):

s)

Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad

h)

A

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony

5.

a)

A település neve, ahol az inga

b)
c)

Az

d)

Az épület fő rendeltetés

e)

(Budapesten kerület is)

ingatIan területnagysága:

Művelési ága (vagy a

az épiJket al apterülete

Az ingatlan jogi
rJtzlet,

nyilatkozó
bérlő stb.):

s)

Közös fulaj

h)

Aszerzés

j

ell e ge (Lakőház, üdül

ő, gazdas ági épül et

stb. ),

:

(családi ház, társash áz, szöv etkezeti ház, műemlék, műhely,

műterem,

f) A

alól kivett teriilet elnevezése):

gar ázs, bányatelek stb.

)

:

gállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használő' haszonélvező,
esetén a fulajdoni hányad mértéke
,

ideje (a jogviszony kezdete)

5

6.

a)

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

b)
c)

Az

d)

Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakőház,üdülő,
az épilet alapterülete

ingat|an területnagysága:

Művelési ága (vagy

művelés alól kivett terület elnevezése)

a

épület stb.),

:

e)

Az ingatlanjogi jellege (családi ház, társasház,

hán, múemlék,műhely,

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

0 A

nyilatkoző jogá|Iása (tulajdonos,

illetve tartós használó, haszonélvező,

bérlő stb.)

s)

Kozös tulajdon esetén a tulajdoni

h)

A szerzésjogcíme, ideje

mértéke

(a
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a)

A település neve'

b)
c)

Azingatlan
Művelési ága(vagy a

d)

Az épület ftí rende

e)

Az ingatlan jo

az épulet

Íj'zlet,

f)

A

fekszik (Budapesten kerület is):

ahol. az

alól kivett terület elnevezése)
szerinti j ellege (lakoház, üdülő, gazdasági épület stb. ),

ellege (családi ház, társasház, szovetkezetiház, műemlék, műhely,

rendelő, garázs, bányatelek stb.):

jogállása (tulajdonos, állandő, illetve tartós haszná|ő, haszoné|vező,

bérlő stb

s)

Közös

h)

A

don esetén a fulajdoni hányad mértéke:

jogcíme, ideje

(a

jogviszony kezdete):

6

il.
Nagy értékíiingóságok
1.

Gépjárművek:

a)

személygépkocsi
a szerzés ideje, jogcíme:

típus
a szerzés ideje, jogcíme:

típus
a szerzés ideje, jogcíme:

b)

tehergépjrírrnii,autóbusz: ........

típus

a szerzés ideje, jogcíme:...

típus
a szerzés ideje, jogcíme:

trpus

a szerzés ideje,

c)

motorkerékpár:
a szetzés

típus
Jogclme:
típus

a

ideje, jogcíme:

típus
szerzés idej e, j ogcíme : .

2.

Vízi vagy légi jármű:

a)

jellege:

7

típusa:

a szetzés ideje, jogcíme

b)

jellege:
típusa:

a szerzés ideje, jogcíme:

3.
a)

Védett műalkotás, védett gyűjtemény:
egyedi alkotások:
megnevezés

db

a szerzés ideje, jogcíme:

megnevezés

....

db

a szerzés ideje, jogcíme:
megnevezés

db

megnevezés

db

megnevezés

db

a szerzés ideje, jogcíme:

b)

gyííjtemény:

a szerzés ideje,

a szerzés

Jogclme
,. megnevezes

a

ideje, jogcíme

db

-84.
a)

Egyéb, darabonként vagy készletenként(gyűjteményenkénQ a mindenkori képviselői
alapdíj hathavi összegét meghaladó értékííingóság:
megnevezés:

a szerzés ideje, jogcíme:

b)

megnevezés

a szetzés ideje, jogcíme

c)

megnevezés:

a szerzés ideje, jogcíme:

d)

megnevezés:

a szerzés ideje, jogcíme:

e)

megnevezés:

a szerzés ideje, jogcíme:

5.

Értékpapírbanelhelyezett meglakarítás vagy egyéb befektetés (részvény,kötvény,
részjegy, kincstá{egy, vagyonjegY, nagY értékíibiztosíüás stb.):

megnevezés:

ftffihővlhA s

névérték,biztosítási összeg

megnevezés:
névérték,biztosítási összeg:

megnevezés:
névérték,biztosítási összeg:

megnevezés:
névérték,biztosítási összeg:

megnevezés:

névérték,biztosítási összeg:

/l?.9..*9..

6.

-9

Takarékbetétben elhelyezett megtakarítás:

Ft
Ft

7.

A mindenkori képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó készpénz;
.. Fr

8.
a)

Az összességében a mindenkori képviselői alapdíj hathavi

pénzlntézeti számlakövetelés vagy más, szerződés alapján

meghaladó
pénzkÓvetelés:

pénztntézetiszámlakövetelés:

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

b)

más szerződés alapjrán fennálló

összege:

Ft

9.

Más' jelentősebb értékÍi
képviselői alapdíj

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

ha azok
meghaladja:

együttes értékea mindenkori

-10nr.
TaÉozások
Ebben a rovatban kérjük feltüntetni a köztartozás címén,
valamint a pénzintézettel vagy magánszemélyekkel szemben
esetlegesen fennálló tartozásait

1.

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

.

Ft

2.

3.

Pénzintézettel szembeni tartozás (hitel, kölcsön

)
...

Ft

...

Ft

Magánszemélyekkelszembeni

IV.
Egyéb közlendők

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

I.
t. Gazdasági

társaság neve: ........

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

4. Az érdekeltségformája (tulajdonos, részvényes, bt.

beltaglkiiltag stb.)

5. A fulajdoni érdekeltségkeletkezésekori arán

%

ó. A tulajdoni

%

érclekeltségjelenlegi aránya:

7. Nyereségből való részesedése:
8.

A gazdasági

%

társaságban viselt tisztsé

il.
1. Gazdasági társaság neve: ......
2. Székhelye: ............
3. Gazdasági társaság

4. Azérdekeltség

(fulajdonos, részvényes' bt. esetén beltaglktiltag stb.)

5. A tulajdoni

keletkezésekori aránya:

6. A tulajdoni

jelenlegi aránya:

7. Nyereségből
8.

A gazdasági

részesedése

viselt tisztsége

....

o/

,/o

%
o/
/o

-12ur.

l.

Gazdasági társaság neve: .......

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

4. Az érdekeltség formája (tulajdonos,részltényes,bt. esetén

5. A fulajdoni érdekeltségkeletkezésekori aránya:
6. A tulajdoni

........

érdekeltség jelenlegi aránya: ...

A

o,/

/o

%

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

):

%

gazdasági társaságban viselt tisztsége: ...

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

3. Gazdasátgi társaság formája:..

4. Az érdekeltségformája

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

5. A tulajdoni érdekel

keletkezésekori aránya:

6. A tulajdoni

jelenlegi aránya;

7. Nyereségből
8.

A gazdasági

részesedése:....

viselt tisztsége:

....

%
%
o/

,/o

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

4. Az érdekeltségformája (tulajdonos. részvényes,bt. esetén beltag/kii

5. A tulajdoni érdekeltségkeletkezésekori aránya:
ó. A fulajdoni

........

érdekeltség jelenlegi aránya: ......

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

A gazdasági

sth.)

%
%
%

társaságban visclt tisztsége: ......

1. Gazdasági társaság neve: .......
2. Székhelye: .............
3. Gazdasági társaság formáj

4. Az érdekeltségformáj

tulaj donos, részvényes,bt. esetén beltaglkiiltag stb.)

5. A tulajdoni

keletkezésekori aránya: .....

%

ó. A fulajdoni

jelenlegi aránya:

%

7.N
8.4

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

o/
,......,/o

:

-14-

-F;

rés"

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

A

támogatrás

jogosultja

A támogatás
rrregszerzésének
iogcíme. módia

A támogatás
rregszerzésének
időpontia

A támogatást
nyújtó

AtfurÍógatás

,."

célia

A üímogatás
értéke

***

Kelt:

ev

........!lP. ní.a..ir

)Q
L(/

.....9.!........ hó

nap

Jelen nyilatkozatomat, mint

.ilr*rvr*.el!

.VrlrPt.n.

országgyíilési képviselővel** közös

háztartásban élőházas_ / élettárs / gyermek adom.

,^/

{:S (tu)

aláirás

' A

lrugyorrnyilatkozat ,,B", ,,D" és ,,E'' részeit csak a képviselők töltik ki, ezért nem szerepelnek e
|t}omtatványban!
-* Csak az országgy(ilési képviselővel közös háztartásban éIőházas-léIettárs vagy gyermek tölti ki!
Kiskoru gyermek esetén a szülő vagy a törvényes képviselő aláírása.

