
ORSZÁGGYŰLÉS
Mentelmi Bizottság

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 1. melléklete alapján

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat országgyűlési képviselő,
valaminta vele közös háztartásban élő házastársa vagy élettársa és

gyermeke(i) számára

A nyilatkozatot adó személye

1. A nyilatkozatot adó!:

a) országgyűlési képviselő

b) az országgyűlési képviselővel közös háztartásban élő házas- vagy élettárs (a továbbiakban:

házas-/élettárs)

c) az országgyűlési képviselővel közös háztartásban élő gyermek(a továbbiakban: gyermek)

2. A nyilatkozatot adó neve:

A NEL.PÁLS
A

! Csaka saját személyére vonatkozó adatokat töltse ki!



A) rész

VAGYONI NYILATKOZAT

I. Ingatlanok (kivévea nyilatkozatot adó, valaminta vele közös háztartásbanélő házastársa
vagy élettársa és gyermeke(i) kizárólagos használatára fenntartott ingatlant)?

1. Ingatlan:

a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerületis):
KAAAAAAAKNN

ATSALSALAK [DaszszzzszzsszééésÉ tí
b) Az ingatlan területnagysága: E2SÓs sz se assz sz YY sz SYEESYKNSSZUSESÁSYSSS

1

c) Művelési ága (vagy a művelésalól kivett terület elnevezése): detisssSESA

d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület
alapterülete:

e) Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház, szövetkezeti ház, műemlék, műhely, üzlet,

műterem, rendelő, garázs, bányatelek stb)... ZaxrtMuctzsf) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező, bérlő stb.):

eszes1(ALBA ESZES SANMMANAANAMAAAANANAANAAAAANAANYANYANYANYAAVAANVAVAANYANAANYANNAANAANAANYAVANVAAYAYANYANNAI

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: .......... (14 fzszzzzzzzíszzzzzzzzzzztézzzzzzzzzzézszzzzzzézééék

s i
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete):aA12U9..MMZ9,

? Az ingatlan-nyilvántartási adatokkal megegyezően kell kitölteni! Nem kell feltüntetni azt az ingatlant,
amelyeta nyilatkozatot adó, illetve családtagja életvitelszerűen vagy tartós jelleggel lakhatás céljából használ;
ugyanakkor ez alapján legfeljebb egy ingatlan feltüntetése mellőzhető.

: hess



2. Ingatlan:

a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerületis):

1
b) Az ingatlan területnagysága: .........395 yoggőzsz sszszzsssEGE

c) Művelési T (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): .....esszé sss sss ésszés zés sésbétű

sssSAMlel levőfeSK sss szsééssszééésssszéts eszes sse ts ssészetsessssssséétss

d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület
alapterülete:

f) A nyilatkozóbéTS, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező, bérlő stb.):

Ke OZ sssszsszszztííííítsszssíízísízízvzzsszzbsbssbsssbsbssbbbbbbzézésénésénészszssésézséséét

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértékei: .......eiÍ14.sszszzssssssésozSSYÁYSSSSTSSSESSZZTSE

1—A

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): akassza,22043.01.04.
3. Ingatlan:

a) A település neve, aholaz ingatlan fekszik (Budapesten kerületis):

c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): ......eses sss sss sss ss zssssszésszséséss és

d) Az épület fő rendeltetés szerinti
alapterülete:

ege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület

e) Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház, szövetkezeti ház, műemlék, műhely, üzlet,

műterem, rendelő, garázs, bányatelek stb.)sssseszf) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, onélvező, bérlő stb.):

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: ......edes sss sss zés zsé sss sss Nos ssss zés sss sséséés

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): vesse sssséésszéézííííííííííísííííísítízítésízzészés lé NE széés



4. Ingatlan:

a) A település neve, aholaz ingatlan fekszik (Budapesten kerületis):

B) Azingatlan területnagyságot essesszszosz YEES
c) Művelési ága (vagy a művelésslólkivett terület elnevezése): ...s ssssssszééséééó

d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege
alapterülete:

akóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület

e) Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház, szövetkezeti ház, műemlék, műhely, üzlet,
műterem;:rendelő; garázs, bányatelek stbsssszsSors eerzélánsez

f A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező, bérlő stb.):

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: ...
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ....sss ss sss zsssszzsss zs sss zs sssssssssss sssís s

5. Ingatlan:

a) A település neve, aholaz ingatlan fekszik (Budapesten kerületis):

c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése)!  essssszéssésísíséséségsésésééééséésösssééséséű

d) Az épület fő rendeltetés szerinti jelle.
alapterülete:

(lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület

e) Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház, szövetkezeti ház, műemlék, műhely, üzlet,
1őűtértem, rendelő, parázs; bányatelek stb)szszss élészszszsérszzsntánte

f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező, bérlő stb.):

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: ,......edes ss sssss sss ssssssess séééééés

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): vess ssssszsssszsíísísíísssííííísísízííízíííííéííííííííííésé
4



6. Ingatlan:

a) A település neve, aholaz ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):

d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület
alapterülete:

e) Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház, szövetkezeti ház, műemlék, műhely, üzlet,

műterem, rendelő, sarázs; bányatelek stb.)iő sssgznsésásozssessőszsse gyozzséssszeszezzesészeszzespkzsánosözészerekönssén

f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszenélvező, bérlő stb.):

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: ..
H) A-szetzés jogcíme; ideje (a jogviszony kezdeteegssssess

7. Ingatlan:

a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerületis):

5) Azaan teregy ságasessssss Yess ssz És

c) Művelési ága (vagy a művetég alól kivett terület elnevezése): ..e essssssszsssssésésísítísísésíslsstásészsébésés,

d) Az épület fő rendeltetés szerinti jelle,
alapterülete:

(lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület

e) Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház, szövetkezeti ház, műemlék, műhely, üzlet,

műterem, rendelő, garázs, bányatelek stb.):........ esse sssszszszzzíszsssí gs sszészszszzíszíítízísíííííztísztésészézéssééű

f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszönélvező, bérlő stb.):

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: edd sss sss sss sss zés ssssssNye ssséséé sss

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete)... sssssssssssssszsszííííííííííííízsíííííííílszíííésííésíék NÉL



8. Ingatlan:

a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerületis):

b) Az ingatlan területnag

c) Művelési ága (vagy a művelésslól kivett terület elnevezése): ..

d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellegexllakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület
alapterülete:

e) Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház, szövetkezeti ház, műemlék, műhely, üzlet,

műterem, rendelő, garázs; bányatelek stb.)oessssoz szsszsssvsségá;

f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező, bérlő stb.):

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: ..
E) A szetzés:jogcítne;, idejé (a jogviszony Kezdőtő)ssssszszszsszzzsssözézsssssszzésszssssmzzszzlgyssszsész

9. Ingatlan:

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

BD). Azángatlan terülelnagysá alssze snszEssSGT

c) Művelési ága (vagy a művelésalól kivett terület elnevezése): u. sssssssssssssssszsséssszszséséséssésézsészsééss

d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege
alapterülete:

kóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület

e) Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház, szövetkezeti ház, műemlék, műhely, üzlet,

műterem, rendelő, garázs, bányatelek stb)ssssssess
f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező, bérlő stb.):

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: ......eses sss zsé sss Nos ss sss szssszssísésés

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): .... ess sesssssszszsézzsííííííísíííítííííísíííííísííssí gé tészzzésééé



II. Nagy értékű? ingóságok

1. Gépjárművek:

a) személygépkocsi: Z2A yN S MAY S....LEX TA T : : K A £ típus
t

a szerzés ideje, jogcíme: ÁMAVVhOIÁTeset552)asss
X vall ar : LXUÉz Ses FT

ssss sssss sss Ess ya s elsz z EY GYYSOYÉsoYÉSZSTSSZSSZ típus

a szerzés ideje, JOgcíMel Nee sssssszésésszísíííísííííííísííííííísílésítílíílííílítílísítíííszéslzészééöbbét

[ss asszem sz szszzzzzr sss zzz zott zozzTOZ KET SZAZ TESZSZSETETEZESZSZZE típus

a szerzés ideje, jogcíme: .......

b) tehergépjármű, autóbusz:......... ... típus

a szerzés ideje, JOgcíMme: esszé zssszzszzésézészzízíése NN szsszszsszzzsítézízíííszsízzízétzzzízésséséééés

ks zsssszs Esés TESSEYSYTS SZESZT EZT SZEKSSÁZVESZSZKSSZSZOT E yöszszsszSzSKESSZÉZZESETSZÉSSEZEES típus

a szerzés ideje, JOgcíMe: ee eses sss zsszsszészzszíszííízéííííííííísííííííísíííí osszzzétzszzszzszészészését

ESEK SZESSKESZKNESEKECTSMUKES SZEKSZ VEZESS EKE ELEN zA zSz Aoson eEnT E típus

a szerzés ideje, jogcíme: ......sssssssssssssvsszísészsésszvfészséssésésssszéésésézfösssésszzéétöszzéKSEKSSSEENYEszz ét

c) motorkerékpár: APAM] ksszssszáss
VOAZSogot szasa ro Ztan son ABA TA sA sa sszszsemsasenToa] típus

a szerzés ideje, jogcíme: ÖL 14.92.
XyÁGÁLAT: 6 30, Vo€ Ft

... típus

a szerzés ideje, jogcímei sss e sz sz szossszesYasYaszÁsGt

a szerzés ideje, JOgcíMEe: eses ssssssszzíííísítésísítszísíssílllslízílélélílté sé TT ayzszsszésésszéséét

? Nagy értékűnek minősül az ingóság, ha értéke eléri az 5 millió forintot.
7 ÁL



2. Vízi vagy légi jármű:

4) JElleBőlre gyoezeszsszszzzzzszeszzzzzzszzezyznsszsszézüstzzszzszzOTÉKESZESKSZSSEKENNOZOSESSESZZKZSSZAZKÖSAATS TSZ ZSZSASSZ SO TTETSO KA

TÍPUSA pezzszsS sozdsrsszésszásoenzáészarsemzezzyéssídánsezzzznaszzzaereszónyezsézstz össárszzÁKSZZ ése SZÁGA ASSE nesz

aszezés dejosszb) jellege: ....e vesessssssszzísííííísíísíííííííssííííísítésísszztézéssí  ÖNggzéttötéésszszézsttésésztsíssítszlsííészsslízízsészlízélézlzészéébééél

TÍPUSA: elesés ssssszzészszsííííííííísííííísíízííítísílííízélííísítésízííízzíéés ése ÖMgostttstzzzzzszzztzztzétzzszszszzéézzzzzézzszzzözzzszés

a szerzés ideje, jogcímei... sssssszszéssszszzsííííííííííííísszzzzzzzttzzízézzszzésse  ÖVagyoszsssszszzszztzzzzzzzzszzzzzzzszzszséés

3. Védett műalkotás, védett gyűjtemény:

a) egyedi alkotások:E] MEPNEYEZÉS sss osos ID

zzzde ogmeszzssz vszszsssésEZ

Et TSA ETEK SEKETK SZESZES EZÉTÉEK EKE KÉS ETKEKÁÁ ESzszNEEzzSSK Es EEEECSSZNÓ MEgnevezés de ssséssésszszísszízsísésísésésésésísés (ID

a szerzés ideje, jogcímet... esése NssszssssszssésíííísztízztésésíttésítésszétzszzézészzzztszztézzztzzézéztözézzzÉzzzEEST ÉSZ ETb MIGSTEYEZŐS eszss szsssszszsss B
ALSZETZÉS AG e, ORAess sss sz sssssesb) gyűjtemény:

Szt oszarraélozezesesszzszzzzzzzzozzezzensszzszAszTeESzAKKKSNE s MEgm8yezés evezés sss zsszssssézsssséséssésééss db

Zé dőasETE ell essaznészsátóensköretőnsázzsénslésősésísdanezsksákne

zsszzszsszsYzSYEKSZSZESESSSKYSSSSVSS SES S SS AG SSE YSZOSÁSYEYSEYYAYÁSSÁS MEghnevezéS sose yssssvsssszssvsszssszssssszésszzsnéssss CD

a szerzés ideje, jJOgcíMet....e sssséésééksszsi TMIGSHEVEZÉS sss NN sssAD
zezÉéS eOggsszsss



4. Egyéb ingóság:

a) MEgnevezési u. essészéssésséssítsítítszítssztsíésíííítésítétéíííítéétzstzzszétzsszzstéézzéézztztzzééztézzzzzzÉÉ KE Ez szzés tsz zt É ÉSz átt

zés dee; fogsGRb) Megnevezés: esése sss zsszssztéésse gos tszszzssísízíésízéííííszísítésílélésííéllzlzlsítésézészészélztízízlszíéézéízéézéséésééű

a szerzés ideje, JOgcíMe:esse sss sés sss ézszísííéíííííísííííííííísslíííííéséléíísí ész élízíítlszlízíléííészéééééű

C) MEgnevezési ...eeesssssssészízztsítísítííítísítésztésézlzztézztízéztzzse INgyéstszztzszésszézzzzszészzészzzszézszzzzészzz Esz KK KE KKEZ SK SőS

a szerzés ideje, jogcíme: .

AZ gs zés sss ss sz sssssssssa zs sezzsssys E EEEEYE

a szerzés ideje, jogcímet... esssssésszséssszíííítííííítésízíítézétéészéíízzéslízízsézzéstézé sssNő tsszssssssszssssssszésősíés

€) MEgnevezésiee ssssés zsé zészszzszsszészészséséésés

a szerzésídeje; jogcímszss sad ássászsészkékszsáésozokéozezzzzezeszszzosezezessészzzonőlrésezatamzszznó

5. Értékpapírban elhelyezett megtakarítás vagy egyéb befektetés (részvény, kötvény, részjegy,
kincstárjegy, vagyonjegy, részesedés magántőkealapban, biztosítás stb.):

a]ZS ssssszssTÉVétték, Biztosítási ÖsszEbk szeszsEE STÁZSS

b) MEegnevezéSi ...ssssszzéséésítzíííísíítísííNgstéztésssztéstzzézssézzszzzésésszsszzzéészssszésséééés

névérték, biztosítási ÖSSZE: ....eses NN ssssészszséssííííísíísztésíílslsíííííííísíléízízlízízéííííléízsízlíézéssééééű

ZT sz sszssET éG ss álá sssőzőksőbsesszzzszezzaszezszászszzszenzent

névérték; biztosítási ÖSSZE) esssesssszsszzs sss szasz zzz sssz ssszE SESEE

d) megnevezés: ....
névérték, biztosítási ÖSSZE: e. eeesssssssszésssszzzzííízítászííííízítszzsííésélészzíszslézzzttse ÖN szsssssstss ss sssszszésésésébó

SZ ÉS esse zssszs ésssásenszszaszzentnsszenenetazszzákzsozzzészzenetzeyzezzszzenzee

névértők; biztosítást szelmesszzzEss



6. Takarékbetétben elhelyezett megtakarítás: ...........
Átváltási árfolyam:esszé sss sssséséésésísééés

7. KésZpénző:..... sssks ssésésssszzzííízíbstííízíísíszííííílzzízísésésészzésítéslésézzézézésézzzszééézésésék

Átváltási árfolyam: dee sssssssszsssssssé és ésssééésséé

8. Hitelintézeti számlakövetelés vagy más, szerződés alapján fennálló pénzkövetelés:

a) hitelintézeti SZámlakövetelős sss szszlkészseáéésísítésznsőszersömöérésszsényzezezenezezűlanszszzzssésésazesőfzétkszöséásősílénzönzne

forintban: szssssszssssssú

átváltási árfolyam... ssssé kes bészsssszíítízíszszészszzíléííííísílízésésíéízílííésísísísísíszszszssséséét

b) más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés ÖSSZEge"" .... s smagyosssssésészssszsszszzzízésílsészzzzzzsíléééééééél Et

átváltási árfolyam: ..........essssssssszsszsszzízíííítísítésítésítésztésztszztézézzzéézzéézésesTTaágzostszsszszészszészzzsztéséés

9. Más vagyontárgy:

ZészszeszZS ess sz zzzszszsssossssskEZóss ss s sssssss ss ssssssss ss sss sss z vom ssz sss ses sszoss sss SZS VESZETT ESETET

d) Megnevezés: ...esesseszészzssítssííííííísítészzézztízítéítsíz  vagyotszzzttésésészzészzsélítészslésísztétészszsízélztszzézézézzézsésék

8) MEPNEVSZÉSI sz ssszeőásőzszzezéraryesznarszsanzeyenzzzmnezzztéseszenyzozeznezznzzn

3 Külföldi pénznemben elhelyezett megtakarítás esetén a megtakarítás összegét a vagyonnyilatkozat
kitöltésének napján aktuális, a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyamán szükséges forintértéken
megadni, és az átváltási árfolyamot megjelölni.
5 Külföldi pénznemben lévő készpénz esetén a készpénz összegét a vagyonnyilatkozat kitöltésének napján
aktuális, a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyamán szükséges forintra átváltani, és az átváltási
árfolyamot megjelölni.
§ A vagyonnyilatkozat kitöltésének napján aktuális, a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyamát
szükséges alkalmazni, és az átváltási árfolyamot megjelölni.
7 Külföldi pénznemben fennálló pénzkövetelés esetén a pénzkövetelés összegét a vagyonnyilatkozat
kitöltésének napján aktuális, a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyamán szükséges forintértéken
megadni, és az átváltási árfolyamot megjelölni.
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III. Tartozások?

Ebbena rovatban kérjük feltüntetni a köztartozás címén, valaminta hitelintézettel vagy
magánszemélyekkel szemben esetlegesen fennálló tartozásait

1. Köztartozás (adó, vám, illeték, tb-járulék Stb.):Messze
Átváltási árfolyam:

ssssssssssss
sss ését

2. Hitelintézettel szembeni tartozás (hitel, kölcsön stb.):sss sss zsssssszssszísssázíséssbét

TES G záeeresnnzozzerszazaszztskezzzzztsrtzAzEKTELZZESKETESEKEKKSAE ESSEK ZEKÉKSEKEKEKOSZSSSKSAKESKSET

ÁÁ
yYEzEszztzzéSAzöEESESEKESNSA FtAAasssESEeszEZ ő vanneénnsánrzélésésser

3. Magánszemélyekkel szembeni tartozás: .......eses sssszsszésszéssésszésszs zsét szészs sss Néz sééséss és

szkéKéKssKéYKYNÉSZSSSEYEKÉSZSSKSEKEKESESÉ ZS KS KET SZYESSAKSZSZSESÉS S S EzSYSSSESZSZ SS SESSSSÖSSSYSSTSSVSSSSYSSÁSSESSYES ES ESESESESTSSZEKNGS Ft
Átváltási árfolyam: sees sssésssssss sz és szása sss ss ss sss ss sss ss sss ks sss ss késs ks ss sss ss sős esők sss ő sé ssésssssszés e]

IV. Egyéb közlendők

5 Külföldi pénznemben fennálló tartozás esetén a tartozás összegét a vagyonnyilatkozat kitöltésének napján
aktuális, a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyamán szükséges forintértéken megadni, és az átváltási
árfolyamot megjelölni.
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B) rész"

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

(az országgyűlési képviselő javadalmazásán kívüli adóköteles jövedelmek)

I. A nyilatkozatot adó a nyilatkozattételi kötelezettségét megalapozó megbízatásának
keletkezését megelőző három évben végzett foglalkozása(i), állami, önkormányzati és gazdasági
tisztsége(i) vagy megbízatása(i), valamint gazdálkodó szervezetben!" vagy más, jogi személyben
és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetben vállalt tagsága(i)

Foglalkozás, megbízatás, tisztség!Díjazás Jövedelmi kategóriák"?
vagy tagság"! nélküli 1 2 3 4 5

(L CÉLTAÁTO XA
Á X 42. OLKÁGGYŰLSS VEGI X

AUAPIÍTVAÁDT- KUWÁTUNI CNÓlI
JOGLYIK MAGALCLUTÁGALT

ALAPÍTUÁM -FéLüGtK? 9 . TA

3
JÖLSTÉT MINDENI JG X

§

A mm

10. e
? Csakaz országgyűlési képviselő tölti ki!
10 Gazdálkodó szervezeta polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés 6. pontja
szerinti szervezet, ideértve a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat is.
"! Kizárólag a jelenlegi megbízatás keletkezését megelőző három évben végzett foglalkozásról, megbízatásról,
tisztségről, illetve vállalt tagságról kell nyilatkozni, a korábbi országgyűlési képviselői tisztséget is beleértve.
"2? Az egyes tételek bevallásakor jelezni kell, hogy a nyilatkozatot tevő azért díjazásban részesül-e vagy sem;
illetve díjazás esetén a B) rész I., II. és III. pontjaiban, valamint a C) részI. és II. pontjaiban az alábbi jövedelmi
kategóriák egyikétis fel kell tüntetni:
1. havi bruttó 1 és 200 000 Ft között;
2. havi bruttó 200 001 és 500 000 Ft között;
3. havi bruttó 500 001 és 1 000 000 Ft között;
4. havi bruttó 1 000 001 és 5 000 000 Ft között;
5. havi 5 000 000 Ft felett a millióra kerekített összeg megjelölésével. A nyilatkozatban bevallott egyes
tételekből származó, de nem rendszeresen kapott jövedelmet éves alapon kell kiszámítani, el kell osztani
tizenkettővel, és be kell sorolni a fenti kategóriák egyikébe.: APOP



II. A nyilatkozatot adónaka nyilatkozat megtételekor fennálló foglalkozása(i), illetve rendszeres
tevékenysége(i), amely(ek)ből adóköteles jövedelme származik

Jövedelmi kategóriák
1 2 3 4 5

Foglalkozás tevékenység"?

10. la

" Az alábbiak feltüntetése szükséges:
a) A tevékenység megjelölése;
b) A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső tevékenységek)

13



III. A nyilatkozatot adónak a nyilatkozat megtételekor fennálló, alkalmankénti, díjazással járó
tevékenysége(i), amennyiben az összes alkalmankénti tevékenységekért járó díjazás teljes
összege egy naptári évben meghaladja a 2 000 000 forintot

Alkalmankénti tevékenységek, Jövedelmi kategóriák
amennyiben a díjazás teljes összege egy

naptári évben meghaladja a 1 iz 3 4 5
2 000 000 forintot!?

13

2.

3.

4.

5.

NN
6 h1
Te

8 ks
9.

10.

14 Az alábbiak feltüntetése szükséges:
a) A tevékenység megjelölése;
b) A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső tevékenységek)i ft



OC) rész

GAZDASÁGI ÉRDEKELTSÉGI NYILATKOZAT

I. A nyilatkozatot adónak a nyilatkozat megtételekor fennálló gazdálkodó szervezetben",
jogszabály által létrehozott testületben vállalt tagsága(i) (ideértve a pártoló, illetvea tiszteletbeli
tagságot is), tisztsége(i), valamint bizalmi vagyonkezelési jogviszony alapján fennálló
vagyonrendelői, vagyonkezelői, illetve kedvezményezetti jogállása(i)

Tagság, tisztség, tevékenység, valamint Jövedelmi kategóriák
vagyonrendelői, vagyonkezelői, illetve

kedvezményezetti jogállás!
Díjazás
nélküli 1 2 3 4 5

10. hi

"5 Gazdálkodó szervezeta polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés6. pontja
szerinti szervezet, ideértve a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat is.
!6 Az alábbiak feltüntetése szükséges:
a) A gazdálkodó szervezet, testület neve vagy vagyonkezelői jogviszony megjelölése;
b) Tagság(tag, tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.), tisztség, tevékenység megjelölése
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II. A nyilatkozatot adónak a nyilatkozat megtételekor fennálló bármilyen olyan érdekeltsége(i)
gazdasági társaságban, amely(ek) befolyást gyakorolhat(nak) a közpolitikával kapcsolatos
kérdésekre, illetve olyan tulajdoni érdekeltsége(i), amely(ek) meghatározó befolyást
biztosít(anak) számára gazdasági társaság ügyei tekintetében

Meghatározó Jövedelmi kategóriák
Közpolitikával kapcsolatos befolyást

kérdésekreesetleg befolyást biztosító [Díjazás
gyakorló érdekeltség vagy tulajdoni /nélküli

gazdasági társaság!" érdekeltség 1 2 3 4 5

aránya

1.

2.

3.

köt

Kelt... ÁV ES, Zo ÉV vssssssnésé 21—— hó A. nap29 tsvszttezetzet sssszsszssszösztöönzaníú 9 AssssssstesÖTTs sos

aláírás Kelye

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem közös háztartásban élő házas-/élettársam, valamint a velem
közös háztartásban élő gyermeke(i)m, nyilatkozatát/nyilatkozatait. ""

Jelen nyilatkozatomat, mint országgyűlési képviselővel!? közös háztartásban élő házas-
/élettárs/ígyermek adom.

"7 Az alábbiak feltüntetése szükséges:
a) A gazdasági társaság neve;
b) Azérdekeltség formája (tag, tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.)
18 Csak az országgyűlési képviselő tölti ki!
"9 Csak az országgyűlési képviselővel közös háztartásban élő házas-/élettárs vagy gyermek töltiki!
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