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Az OrszáEglÉlésről sző]Lő2012. évi XXXVI. törvénv

Vagton-

1. sz.

melléklete alaoián

és gazdasdgi érdekeltségi nyilatkozat

azorszóggl"^':;:;;",::;:;::::;;:;:;:,élőhózas-vűg

A nyilatkozatot adó személye

1.

A nyilatkozatot adő

a)

országgyiílési képviselő

*

az országgyílési képviselővel közös
(a továbbiakb an: házas-l élettárs)

háutartásban élő házas- vagy élettárs

c)

az országgyűlési képviselővel közös
(a továbbiakban: gyermek)

háúartásban élő gyermek

2.

Lz

3.

Aházas-lélettárs

4.

A gyermek

országgyilési képviselő

neve:

neve:

neve: .........)L**rgc.
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*Csak a saját szerrrelyére vonatkozó adatokat töltse ki (aláhúzassal vagy bekarikáással)!
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VAGYONI NYILATKOZAT
I.

Ingatlanok"

1.

a)

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

b)
c)

Az ingatlan területnagysága:

d)

Az épület fő rendeltetés szerinti jcllcgc (Iakőház,üdülő,

Művelési ága (vagy

................ /189..A'].M.....

a művelés

alól kivett terület elnevezése):

az épület alapterülete:

gazdaságtr épület stb.),

.................!4 í.*.tld_?...

e)

Azingatlanjogi jellege (családi ház, társasház,szövetkezetihán,műemlék,

f) A

nyilatkoző jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós haszná|ő, haszonélvező,

bérlő stb.):

s)

Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:............!.I.3=...............

h)

A

*

műhely,

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony

Az ingatlan-nyilvántartasi adatokkal

kezdete): .....y..42.Á(l/:. ..(...zp.l5)

megegyezően kell kitölteni!
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2.

a)

A település neve, ahol

b)
c)

Az ingat|anterületnagysága:

d)

Az épület Íb rendeltetés szerinti jellege (|akőhán,üdülő,

e)

Művelési ága (vagy

az épilet alapterülete

kerü1et is):

M........

................a.9.

a művelés alól kivett terület
^/. elnevezése)

gazdasági épület stb.),

:

L-eKl,L-

rnl:....

Azingatlanjogi jellege (családi ház, társasház,szÓvetkezetihéu,műemlék, műhely'

izlet, műterem, rendelő, garáns,

f) A

stb.):

eliadÍi

nyilatkoző jogáilása (tulajdonos, állandó' illefue tartós basználő, haszonéLvező,

bérlő stb.):

g)
h)

lrn.r*.?!.!.\5.
Közös fulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:

A

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete):

c
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b)
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Az ingatlan területnagysága: ...............3g..Li.

c)

Művelési ága (vagy

d)

Az épület ftí rendeltetés szerinti jellege (|akőház, tidülő, gazdasági épület stb.),

e)

az épület alapterülete,

alól kivett terület elnevezése):

r-R,A'p1

d L.........

Azingatlanjogi jellege (családi háu,társasház,szövetkezetihán,műemlék,

:::::

f) A
g)
h)

a művelés

--:_-'".#['

f;TT'

Yffl:*

:::

]

nyilatkoző jogállása (
bérlő stb.)
í*.t=.n
Közös

A

műhely,

illetve tartós használő, haszonélvező,

tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete):

\^

wc\ÁLgS
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4.
a)

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

b)
c)

Az ingatlan területnagysága:

d)

Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakoház, üdülö,

e)

Művelési ága (vagy

művelés alól kivett terület elnevezése):

a

az épij'let alapterülete

Az ingatlan jogi jellege (családi ház,társasház,
izlet, műterem, rendelő,

0 A

épület stb.),

:

gar éus, bányatelek stb.

hén, muemlék, műhely,
)

:

nyilatkoző jogállása (fulajdonos, állandó

bérlő stb

tartós használő, haszonélvező,

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

a)

A település neve, ahol az ingatlan

b)
c)

Az ingatlan területnagysága:

d)

Az épület fő rendeltetés

Művelési ága(vagy a

(Budapesten kertilet is)

alól kivett terület elnevezése):
jellege (lakőház, tidülő, gazdasági épület stb.),

az épület alapterülete:

e)

Az ingatlan jogi

(családi ház, társ ash áz, szov etkezeti ház, műemlék, műhely,

izlet, mriterem,

gat ázs, bányatelek stb. )

f) A

(tulajdonos, áIlandő, illetve tartós használő, haszonélvező,

nyilatkozó
bérlő stb.): ...

esetén a fulajdoni hányad mértéke:..

s)

Közös

h)

A szerzésjogcíme, ideje

tulaj

(a

jogviszony kezdete)
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6.

a)

A település neve' ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület

b)
c)

Az ingatlan területnagysága:

d)

Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakoház, üdtilő,
az épilet alapterülete

Művelési ága (vagy

is):

művelés alól kivett terület elnevezése)

a

stb.),

:

e)

Az ingatlanjogi jellege (családi ház, társasház,

,

műemlék, műhely,

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

Í) A

nyilatkoző jogáIlása (fulajdonos, állandó'

tartós használő, haszonélvező,

bérlő stb.):

s)

Közös

h)

A

fulajdon esetén a fulajdoni hányad

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony

7.

a)

A település neve, ahol azingatlan

b)
c)

Az ingatlanterületnagysága:

d)

Az épület fő rendeltetés

e)

Művelési ága (vagy

nyilatkozó j
bérlő stb.): .....

A szerzésjo

ge (Iakőház, üdül ő, gazdasági épül et stb. ),

garázs, bányatelek stb.)

0 A
h)

elle

(családi ház, társash áz, szőv etkezeti hán, műemlék, műhely,

izlet, műterem,

Közös

j

:

Az ingatlan jogi j

s)

kivett terület elnevezése):

a művelés

az épi|et alapterülete

(Budapesten kerület is):

:

(tulajdonos, állandő, illetve tartós használő, haszonélvező,
a

fulajdoni hányad mértéke

ideje (a jogviszony kezdete)
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n.
Nagy értékűíngóságok
1.

Gépjárművek:

a)

személygépkocsi:

típus

a szetzés ideje, jogcíme:

típus
a szerzés ideje, jogcíme:

típus
a szerzés ideje, jogcíme:..

b)

tehergépjrármű, autóbusz:

típus

a szerzés ideje, j ogcíme: ..

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

....... típus

a szerzés ideje, jogcíme:

c)

motorkerékpár:

típus

a szerzés ideje,

típus
a szerzes

Jogcrme
típus

a

ideje, jogcíme

2.

Yíztvagylégijármű:

a)

jellege:

7

típusa:

a szerzés ideje, jogcíme

b)

jellege:
típusa:

a szerzés ideje, jogcíme: ...

3.
a)

Védett műalkotás, védett gyiíjtemény:
egyedi alkotások:
megnevezés

db

megnevezés

db

megnevezés

db

megnevezés

............ db

megnevezés

db

a szerzés ideje, jogcíme:

a szerzés ideje, jogcíme:

a szerzés ideje' jogcíme:

b)

gyűjtemény:

a szetzés ideje,

a szetzés

ogcíme:

megnevezés
a

ideje, jogcíme:

..

db

8

4.
a)

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

a szerzés ideje, jogcíme:

b)

nregnevezés:

a szerzés ideje, jogcíme:

c)

megnevezés:

a szerzés ideje, jogcíme:

d)

megnevezés:

a szerzés ideje, jogcíme:

e)

megnevezés

a szetzés ideje, jogcíme:

5.

Értékpapírbanelhelyezett
r

észje gy, kinc stárj e gy,

megnevezés:

névérték'biztosítási összeg:

megnevezés:
névérték,biztosítási

megnevezés:

névérték,

összeg:

megnevezés:

névérték,

osszeg:

biztosítási összeg:

vagy egyéb befektetés (részvény,kötvény,
értékíi
biáosítás stb.) :
,n.aEY

6.

-9

Takarékbetétben elhelyezett megtakarítás:

Ft
Ft

7.

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

8.

Az összességében a mindenkori képviselői alapdíj hathavi

a)

pénzintézeti számlakövetelés:

pénzintézeti számlakövetelé s vagy más, szet zó dés alapj án

meghaladó
pénzkövetelés

forintban:

devizában (forintértéken) :

b)

más szerződés alapján fennálló

összege

Ft

9.

Más, jelentősebb értéLtí
képviselői alapdíj hathavi

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

ha azok
meghaladja:

együttes értékea mindenkori

-10ilI.
Tartozások
Ebben a rovatban kórjük feltüntetní a köztartozás címén,
valamint a pénzintézettel vagy magánszemélyekkel szemben
esetlegesen fennálló tartozásait

1.

Koztartozás (adó, vám, illeték' tb-

2.

P

):

énzintézettelszembe ni tartozás (hitel, kölcstin stb.)

ít
'''

M'

'r ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

*t
Ft

3.

Magánszemélyekkel szembeni tartozás:.

Ft

IV
Egyéb
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GAZDASÁGI ÉRDEKELTSÉGINYILATK DZAT
Gazdasági társaságban fennálló tisztsége vagy érdekeltsége:

I.
|. Gazdasági társaság neve:

........

3. Gazdasági társaság formáj a:......

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

stb.):

5. A tulajdoni érdekeltségkeletkezésekori aránya:

%

6. A fulajdoni

%

érdekeltség jelenlegi arátnya:

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

A

%

gazdasági társaságban viselt tisztsége: .....

|. Gazdasági társaság nevo:

.....

2. Székhelye: .............

3. Gazdasági társaság formáj

a:

.

4. Az érdekeltségformája

(

5.4 tulajdoni

keletkezésekori ariínya: .

6.4 tulajdoni

donos, részvényes, bt. esetén beltag/kÍiltag stb.):

tség jelenlegi aránya:

7.N yereségből
8.4

%
o,/

/o

%
an viselt tisztsége

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

3. Gazdasági társaság formája:....

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

5. A fulajdoni érdekeltségkeletkezésekori aránya:.....
6. A tulajdoni érdekeltségjelenlegi aránya:

%

7. Nyereségből való részesedése
8.

A

%

gazdasági társaságban viselt tisztsége:

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

3. Gazdasátgi társaság formája:..

4. Az érdekeltségformája (tulaj

bt. esetén beltag/kiiltag stb.):

5. A tulajdoni érdekeltség
6. A tulajdoni érdekeltség j

aránya;....

aralfya

7. Nyereségből való
8.

A gazdasági

%
%
o,/

/o

viselt tisztsége:

-13v.
t. Gazdasági

társaság neve:

2. Székhelye: .............

3. Gazdasági társaság formája:....

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

5. A tulajdoni érdekeltségkeletkezésekori

aránya: ........

6. A fulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya:
7. Nyereségből való részesedése:..............
8.

A gazdasági

stb.):

o/
/o

%
%

társaságban viselt tisztsége:

vI.
t. Gazdasági

üírsaság neve:

3. Gazdasági társaság formája:..........

4. Az érdekeltségformája (tula

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

5. A tulajdoni érdekeltség
ó. A tulajdoni

aÍanya'...

garánya:.

7. Nyereségből való
8.

A gazdasági

%
%
o,/

/o

viselt tisztsége:
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KIMUTATÁS
bármilyen tevékenysége,ingó vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhezftiződő 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
jogcíme' módia

A

támogatás

megszcrzósónck
időpontja

A

támogatást

A támogatás

nyujtó

célja

A tímogatas
értéke

1 .,"
'í**
tv.

J

nap

elen nyllatkozatomat, mint
9[w

r'4

Pl

Ú1L v

D!

országgyíilésiképviselővel** közös

háztartásban élőházas-

l

l

élettárs gyermek adom.

aláirás***

-

A

vagyonnyilatkozat ,,B'', ,,D'' és ,,E" részeit csak a képviselők töltik ki, ezért nem szerepelnek e

nyomtatványban!
**

Csak az országgyulési képviselővel közös háztartásban é|ő házas-lé|ettárs vagy gyermek tölti kil
Kiskoru gyermek esetén a szülő vagy a törvényes képviselő aláirása.

