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Az orszáegyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény

1. sz.

Mentetmi blzottság
g;dlo;t' Szóchenyi rkp

melléklete alapján

Vagyon- és gazdasógi érdekeltséginyilatkozat
űz orszóggyűílési képviselővel közös

hdztartdsban élő há,zas-

élettdrsa és glermeke(i) szdmóra

A nyilatkozatot adó személye

1.

A nyilatkozatot adó

a)

országgyűlési képviselő

b)

*:

az országgyíilési képviselővel közös
(a továbbiakb an házas- lélettárs)

háztartásban élőházas- vagy élettárs

az országgytilési képviselővel közös
(a továbbiakban: gyermek)

hántartásban é1ő gyermek

')

Az országgyílési képviselő neve

3.

A házas- l élettárs neve

4.

A gyermek

Zsj ÚA-

PÁT

:

neve:

*Csak a saját személyére vonatkozó adatokat töltse ki (aláhúzással vagy bekarikázással)!

vag
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-2A) rész

VAGYONI NYILATKOZAT
I.

Ingatlanok.

1

a)

A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület

b)
c)

Az ingatlan területnagysága:

d)

Az épület fő rendeltetés szerinti jellege
az épilet alapteriilete :

e)

Az

Művelési ága (vagy

a művelés

f) A

terület elnevezése)

ingatlan jogi jellege (csa|ádiház,

izlet, műterem, rendelő,

üdülő, gazdasági épület stb.),

szövetkeze ti háLz, műemlék, műhely,

garázs, bányatelek st

nyilatkoző jogállása (tulajdonos, állandó,

bérlő stb'):

g)
h)

Közös

A

' Az

is):

fulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete):

lngatlan_nyilvántartrísi adatokkal megegyezően kell kitötteni!

tartós hasznáIő, haszonélvező,

3

2.
a)

A település neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kerület

b)
c)

Az ingatlan

d)

Az épület fő rendeltetés

e)

Művelési ága (vagy amú

az épijlet alapterülete

alól kivett terület elnevezése):

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

:

Az ingatlanjogijellege (családi

társasház, szövetkeze ti ház, műemlék, műhely,

iz|et, műterem, rendelő, gatázs,

0 A

stb.):

nyilatkoző jogállása (tulajdonos,

illetve tartós használó, haszonélvező,

bérlő stb.):

g)
h)

Köztis tulajdon esetén a tulajdoni

A

is):

mértéke:

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony

3

a)

A település neve, ahol az

b)
c)

Az ingatlan

d)

Az épület fő

e)

kerület is):

területnagysága:

Művelési ága(vagy

a művelés alól

kivett

elnevezése):

rendeltetés szerinti jellege (|akőÍtáz,

az épilet alapterülete

Az

ingat|an fekszik

ingatlan jogi jellege (családi ház, tátsasház,

izlet, műterem, rendelő,

ház,míjemlék, műhely,

garáus, bányatelek stb.)

0 A

nyilatkoző jogallása (tulajdonos, állandó,

g)
h)

szerzés jogcíme' ideje (a jogviszony kezdete):

bérlő stb.):
Köztjs tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:

A

gazdasági épület stb. ),

:

tartós haszná|ó, haszonélvező,

4
4
a)

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

b)
c)

Azíngatlan
Művelési ága (vagy a

d)

Az épület fo rendeltetés

e)

az épilet alapterülete

alól kivett terület elnevezése):
jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.),

:

Azingatlanjogi jellege

ház, társash án, szÓv etkezeti ház, műemlék, műhely,

(

izlet, műterem, rendelő,

,

bányatelek stb.):

f) A

nyilatkozó jogállása (tula
bérlő stb.):

g)
h)

Közös

A

fulajdon esetén a fulaj

állandó, illetve tartós hasznáIő, haszonélvező,
hányad mértéke:

szerzés jogcíme, ideje (a

kezdete)

5.

a)

A település neve, ahol az ingatlan

b)
c)

Az ingatlan területnagysága:

d)

Az épület Íb rendeltetés szerinti jellege

e)

Művelési ága (vagy

az épíj,let alaptertilete

alól kivett

0 A

elnevezése):

üdülő, gazdasági épület stb.),

:

Az ingatlanjogi jellege (családi ház,
iú,zlret,

g)
h)

a művelés

(Budapesten kerület is):

társashén,

műterem, rendelő, garázs, bányatelek stb.)

nyilatkoző jogáLlása (tulajdonos, állandó, illetve

bérlő stb.):

Közös

A

ház, múemlék,műhely,

tulajdon esetén a fulajdoni hányad mértéke:....

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete):

s használó, haszonélvező,

5

6.

a)

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

b)
c)

Az ingatlan területnagysága:

d)

Az épület fi5 rerrde

e)

Az

Művelési ága

(

a művelés

szeritrti jellege (|akőház, üdülí5, gazdasági épiilet stb.),

az épijl'et alapterülete
ingatlan jogi jellege (

aládi ház, társasház, szövetkeze ti ház, műemlék, műhely,

üzlet, műterem, rendelő,

0 A

g)
h)

alól kivett terület elnevezése)

nyilatkoző jogállása

bányatelek stb.):

állandó, illetve tartós használó, haszonélvező,

(

bérlő stb'):

Közös

A

fulajdon esetén a tulaj

hányad mértéke

szerzés jogcíme' ideje (a

kezdete)

7.

a)

A település neve, ahol az

b)
c)

Az ingatlan területnagysága:

d)

Az épület fő rendeltetés szerinti jellege

e)

Művelési ága (vagy

az épilet alapterülete

ingat|an

a művelés

(Budapesten kerület is)

alól kivett

elnevezése)

üdülő, gazdasági épület stb.),

:

Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház,

ház, muemlék, műhely,

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

f) A

nyilatkoző jogá||ása (tulajdonos, állandó,
bérlő stb.): .....

s)

Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:

h)

A

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete):

tartós használó, haszonélvező,

6

il.
Nagy értékÍÍingóságok
1.

Gépjárművek:

a)

típus

személygépkocsi:
a szerzés ideje' j

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

b)

tehergépjármű, autóbusz:

típus

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

c)

típus

motorkerékpár:
a szerués idej

e,

jogcíme:
típus

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

a szerzés ideje, jogcíme:

2.

Yfuivagylégíjármű:

a)

jellege:

7

típusa:

a szerzés ideje, jogcíme:

b)

jellege:
típusa:

a szerués ideje, jogcíme:

3.
a)

Védett műalkotás, védett
egyedi alkotások:
megnevezés

db

megnevezés

db

a szerzés ideje, jogcíme:

a szetzés ideje, jogcíme:
megnevezés

....

db

a szerzés ideje, jogcíme:

b)

gyÍíjtemény:
megnevezés

db

a szerzés ideje, jogcíme:

......... db

a szerzés ideje, jogcíme:

db

a szerzés ideje, jogcíme

8

4.

a)

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

a szetzés ideje, jogcíme:

b)

nregrrevezés:

a szerzés ideje, jogcíme:

c)

megnevezés:

a szerzés ideje, jogcíme

d)

megnevezés:

a szerzés ideje, jogcíme:

e)

megnevezés:

a szerzés ideje, jogcíme:

5.

Értékpapírbanelhelyezett meglakaritás vagy
r

észj e gy, kinc stárj

e

gy, vagyonj

megnevezés:
névérték,biztosítási összeg:

megnevezés:
névérték,biztosítási összeg:

megnevezés:
névérték,biztosítási összeg:

megnevezés:
névérték,biztosítási összeg:

megnevezés:

névénék'biztosítási összeg:

e EY,

naEY értélní

befektetés (részvény, kötvény,
stb.)

6.

-9

Ft

Takarékbetétben elhelyezett megtakarítás:

Ft

7.

A mindenkori képviselői

hathavi összegét meghaladó készpénz:

Ft

8.

Az összességében a mindenkori

a)

pénzintézeti számlakövetelés:

pénzintézeti számlakövetelés vagy

alapdíj hathavi összegét meghaladó
szerződés alapj án fennálló pénzkövetelés:

forintban:

devizában (forintértéken): ........

b)

más szerzódés alapján fennálló pénzkövetelés

Ft

9.

Más, jelentősebb értékűvagyontárgyak,

ha
képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladj a:

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

egyiittes értékea mindenkori

-10ilr.
Tartozások
Ebben a rovatban kérjük feltüntetni a köztartozás címén,
valamint a pénzintézette|vagy magánszemélyekkel szemben
esetlegesen fennálló tartozásait

1

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

..

Ft

2.

P

énzintézettelszembeni tartozás (hitel,

stb.)

Ft

3.

Magánszemélyekkel szembeni l.artozás:
Ft

IV.
Egyéb kiizlendők

- tl

-

C) rész

GAZDASÁGI ÉRDEKELTSÉGINYILATK DZAT
Gazdasági társaságban fennálló tisztsége vagy érdekeltsége:

I

l.

Gazdasági társaság neve: ....'...

2. Székhelye: .........

3. Gazdasági társaság formája:.......

4. Az érdekeltségformája (tulajdonos,

bt. esetén beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni érdekeltségkeletkezésekori

%

6. A fulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya:

%

7. Nyereségből való részesedése
8.

A

%

gazdasági társaságban viselt tisztsége

II.
1. Gazdasági társaság neve:

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

4. Az érdekeltségformája

a

(

bt. esetén beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni érdekeltségkeletkezésekori

%

ó. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya:

%

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

A

gazdasági társaságban viselt tisztsége:

...,.,.%

-12ilr.
l.

Gazdasági társaság neve:

..

3. Gazdasági társaság formája:....

4. Az érdekeltségformája (tulajdonos,

bt. esetén beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni érdekeltségkeletkezésekori

6. A tulajdoni

%

érdekeltség jelenlegi aránya:

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

A

%

%

gazdasági társaságban viselt tisztsége: ...

IV
l.

Gazdasági társaság neve

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

4. Az érdekeltségformája (tulaj

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

5. A tulajdoni érdekeltség

aranya'.....

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

A

gazdasági társaságban viselt tisztsége:

%

%
%

-13v.
|. Gazdasági társaság neve:

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

4.

Az, érclekeltség formája

(tulajdonos,

,

bt. esetén beltag/kÍiltag sth')

5. A fulajdoni érdekeltségkeletkezésekori

%

6. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya:

%

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

A

%

gazdasági tarsaságban viselt tisztsége:

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

4. Az érdekeltségformája (tulajdonos,

yes, bt. esetén beltag/kiiltag stb.)

5. A tulajdoni érdekeltségkeletkezésekori

%

érdekeltség jelenlegi aránya

%

6. A tulajdoni

7. Nyereségből való részesedése
8.

A

gazdasági társaságban viselt tisztsége:

%

-t4-

-F)

rész

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

A

támogatás

jogosultja

A

támogatás

megszerzésének
jogcíme, módia

A

támogatás

A támogatást

megszerzésének
időpontia

nyujtó

A támogatás
célja

A

támogatás
értéke

***

Kelt:

fiU uAI

tll-

l.Q.?0,...... eu

.....Q.1.........

hó

....1.Q.,...... .'up

Je len nyllatkozatomat, mint

országgyíílésiképviselővel** közös

háztartásban élóházas- / élettárs / gyermek adom.

aláirás

*

A

uugyon ryllatkozat

n;zomtatványban!

,'B", ,,D" éS ,,E'' részeit csak a képviselők töltik ki, ezért nem szerepelnek

-**C'uk azországgyíilési képviselővel közös háztartásban é|őházas-lélettárs vagy gyermek tölti kil
Kiskoru gyermek esetén a sziilő vagy a törvényes képviselő aláirása.

e

