
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,
valamint a 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 2—ATAÓ

! Csak a saját személyére vonatkozó adatokat töltse ki!



A) rész

VAGYONI NYILATKOZAT

I. Ingatlanok (kivévea nyilatkozatot adó, valamint a vele közös háztartásban élő házastársa
vagy élettársa és gyermeke(i) kizárólagos használatára fenntartott ingatlant)?

1. Ingatlan:

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

GYöMts

b) Az ingatlan területnagysága: ....

c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): ..... mm esés éssésssészészszésézséíéízésíéíés

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

AKÓ

e) Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház, szövetkezeti ház, műemlék, műhely, üzlet,
; 1

[s AGT mm

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

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

lszs os zT ts SEK Ss Sk szésázásésszanozrasznnróe  ssssésszsészésztszísíszísésísészésészészésészészéssészésésé

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: .............. rozsot ra KE TKKEKOKS NT ÁSZNAKACEK EAK OSZOTEEKAN!

ő
!

1 ha

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): MELEL APIK vezess [/RAEATLS ectZo í

? 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.
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2. Ingatlan:

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

B) Az ingatlan ter letnagyságatzssss ssEGs

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

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

épület stb.), az épület

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

műterem, rendelő, garázs; bányatelek stb)8888ls ssesssf) 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). esés sesssssszssésítísítsítísíísííííísíléííéííííííttsszlélzétésézésééé

3. Ingatlan:

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

b) Az ingatlan területnagysága: ... 2 eves sssssssészsssíísííííííűszézszssszztlzsélszlésszsztlszslssélzzllzzsszzszéésézézzzészsézéét

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

d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (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.):...... s vessssssszssésszssítíííííssíííítítííííííítízíítísítííítíslésíísítészlésélééééét

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

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: ...... eves sssssésssssészíííííííííííííísílsííííííííííísététésééééés

) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): i.e sssssssssssszísssííítésszílísíízzííésítésélízéíízztéséézéétéééésű
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4. Ingatlan:

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

b) Az ingatlan területnagysága: ...eses sss ssss zés zszssííííííííííííííííísííííítésítíííílííítíszíííszléséééésézétéésééés

c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): e sssssssssésséy less

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.):ess sssssszésssssssszíssííííííésztésítísísítésztsííííííítísííéííéííííísísílééénű

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

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: ....../......

1) Aszerzés jogcíme; 1Ideje:(d jogviszony kezdetétzá áss ééséss

5. Ingatlan:

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

5) ÁZ mata terüetásakc) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): .... vesse sssszsszszííszsíííííííítéssííbsééésééű

d) Az épület fő rendelteté
alapterülete:

szerinti jellege (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.):ssssss ésT

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

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: ...... esése ssssssszsszízsítsííííísíííííííííítészsézéslztééééésél

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): eves séssssssésséízíísííítéssésszsííísíssííííísléíísíléííszlééééééé
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6. Ingatlan:

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

b) Az ingatlan területnagysága: vess sssssssssssssszííésíííííííííííííísííííssííííííííésízíííííííéssíéssízzzéééééééééééés

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

....ess
ssssssssszsssssízszzssísísísíssííséssséssű

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.):dd éeessesssésss zés sssssyésísszíszíísííííííííííííííííésíízézzészííésííésílééééés

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)! /és ésssszsésssszézásííííízítízítsíísíílízzítészítíéízzéíszésílésű

7. Ingatlan:

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

b) Az ingatlan területnagysága: .....éves ssss ss sszsésszsísíssííííísízíííssízzíííízíílélzzzzzzzzzézzztzészzzészézésézsésélséét

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

d) Az épület fő rendelteti
alapterülete:

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

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

műterem; rendelő garázs, bányatelelkostb )sss sáészzessszasstt
f A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező, bérlő stb.):

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: ....... veve ssssssssszésísszsízííííííísíííízííííííísííésííísslsélééű

h)

A
szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete):ess éés ss ssssszsssszssézés zés sss sséssszss zsé ss és sss zéséssésés
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8. Ingatlan:

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

B) Áz ingatlan területnagyságatss se rssszsGss

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

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)sazs zsrosossEsYSYGYSEST

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): /d essssssssszsííítííítésíssséslsíísítétésítétésztésítéttéézésééséés

9. Ingatlan:

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

b) Az ingatlan területnagysága: .....Zs sessszssssssíísísítíísííítsísílsísílsísísétélszzsílézsésésélsíttzsésézélsízzésíttszézéséézéséé

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

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

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

műterem, rendelő, garázs, bányatelek stb.):....... eve ssssszsszszszísígíísísíssésítsítílélsísítítészttttséstzsésízétééééézéséséééés

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

g) Közös tulajdon eseténa tulajdoni hányad mértéke: eses sssssszésszíísííítíííííísíísítsííísíísíízíísséésébéék

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete)i... s sésssséssszsííssíssíssítszísítéíészlsíítístésíztzzsézzészézééséés



II. Nagy értékű? ingóságok

1. Gépjárművek:

a) személygépkocsi: . típus

a szerzés ideje, jogcíMe: dése sssséssészíísííííííítsíííítssílstísíííííésíísílílsztsszézélészézzéésééésééék

ssztztzszéztztztttztztzttészézözétét típus
A SZErzés ideje; JOGCÍM! szenszszsesszéés7ZSES YSZ SEREG SGA YESS SSAGEEESa típus

a szerzés ideje, JOgcíMe: ... uses ésssszssssííétízítísztssztíssztssztísztésszzísztésszélézésszétészzzstészéözééés

b) tehiersépjártíű; FütőbüsZ zsé zeéséks kk szszzzszszzsazoszsznztkszzzaseszazszzzsetsanzzökzzszzaésábzsekssáss ÁL ÁSSÁÁSZÁS típus

a szerzés ideje, jogcíme: 8szssYEEESOS]
A

sza típus
á:SZEfzés idejé; JOGCÍM vazezsssmsszsszssszszey szesz zzz osz zsz Sz us VESYSSSZKSYTSDSSZL STAY STTSSZGYETSTSSSTSSSTÁÁ típus

a szérzés ideje, jJOgcíMe: eses ssssésszésíííííííísííísííílííííszlsílétísztítészííélízíííésítésézílélízélésésééél

c) motorkerékpár: vszngosaszazatasanszsztntrennefO ŐLNveszesó Rp20ES szssztszztzttzttstzízízészézsézéséét típus
: fa

a szerzés ideje, jogcímei ....eESZ.ADASMEEe ssssssésééséését

sssssoszTÍPUS
a:szerzés ideje, jogcímess
a szerzés ideje, JOgcíMe: eves sésésséssészsísítséítstísszzzzsétsttsztsztsztésésztsíísítésésztészlsízéésztésélséléééű

? Nagy értékűnek minősül az ingóság, ha értéke eléri az 5 millió forintot.
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2. Vízi vagy légi jármű:

a) eszssssssUA sos zsss ssszssssssszsss sszsssssssszsás?

a szerzés ideje, jogcíme:.....

besss zázzteszzzezattesztsmarssza tsz Asz zozS AK TT SZAZ Esz SAST KENTSZÉ JÁ KöSzTAS ESZE TÉK TE SÉSZSS SZ SÁS ezensssa SZErzés:1deje, jogcímes sessszís sz ssssssssessssss ssYSÉSZ

3. Védett műalkotás, védett gyűjtemény:

a) egyedi alkotások:

asz assz AASEN SEEK ESZES OSS S E KESEO TSA t sze esszagy cen] MEgnevezés uses sé sssészséŰD
A SZSIZÉS Idejő;, JOGCÍME ess éészszszzszáneszszezűkésantoytszzszszzzezzensznszsszzozzzazzzanezzszssszó szSEGELY

Vass ESEYYESYSYTSYESESVÖSSS SVGA ESSZESSSS ESZES SES EGY SEGYESSEZ szsszAsZÖSSOSSZÁSSSS MEGNEVEZÉS szsseyeszzszs sszege DD

a szerzés ideje, JOgcíMEt.. d essesssésséksssssíísstszííítíszsétészlésísslíísslléítézísítézzléííszzsélzíészlézísélélésélésízsézéézéééééénű

szesjnzsa :... Megnevezés .... s... db

A SZErZÉS Ideje jogelMsl s sasAgsssssrsssss

b) gyűjtemény:

MozEKKEN SEEK ÉSSEEKEEE EK TNDE KDE SEK ZOTEKEKKKOKETSKSEKSE ESETERE MEgnevezés u esséssssssssssésssssŰD
a szerzés ideje, jogcímet... eesssssssssszsítssííítésísítésésétsítéssészzzzzéztésésítésésétzéészttsztéészstészzézéözézzzészzéstözésztzzös ét

azysvssssassssyEs yos ess sssszs ss sYAS ÁSSA SE SY SAE ASE ÁSYEAO SAS SONG ÁSYSSS MEgnevezés semensze zyssszzosesszyoss CD

Sze e]OSösze szssszszszssesémYESZsss EsssGAGSÁ TSSTGYEZÉSssss]D

a Pzerzés ideje, jogomssseszzszsszé says Yes EssYsYÁEY SZENES



4. Egyéb ingóság:

a) MV SZÉ ssszsssSA SZETZÉS Ideje; Jock zezss ss szzs ssoyesszsvessssszs

b) megnevezés: ....
a szerzés ideje, jogcímet... vess ssssészésésígkesztzzsztszzszssztzszttsszttsztíszsszézészészztzsszélszzézzézöszzzészöszzzS Szt tÉSS

e)VSZÉS sss sys sszssz zsszsszsss sss Yo sssYSEE
a szerzés ideje, JOgcíMet... esés séssssszészésííííííísítészsétísléttéslséséésztésészlzélészléélézézétézítésízétézíéséséésélééésű

d) Megnevezés: esszék eszztíttsséssztészstsztsséssííssííítésélézssííísslésítészsléléséléslséléétéslésélélztéztéséézzézésézézsézéééét

ASZETZÉS IdEjő, JOBBsss zsszsszszezazeszszázzszsanzzzzzsszözezzezzeszenezásKzKOTESETKÖNBEO LETŐ SÉSSZSÁSÉSZZSSATAZTEZT

a szerzés ideje, jogcíme:.....

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

a) MEgnevezési u eessésszésííííííísíssééű
SMMAGYAR. A KLARPAFÍR Ez ZS Ess ELKÉSTOKÉLENESENEKSZS

— iz — Fi:zen]névérték, biztosítási ÖSSZEgi ...esésiA 2.512668.báTEZAR ÉGZSémerán

b) megnevezés: ... VYYvévssssssszyssészKssssYYEGKoSYSSOSESYSÉSZSPOSSESZSYASEG
YES YES SES ZéVYGY KSS FEYVESGYESSSSSYSSZEPEEYESSYESSSS

névérték, biztosítási ÖSSZE: ...sss szssssssszzzssszíííííííéb zzzattsszsssss sss zzzztszszéssszsés ész és ss sé áss s sé és késs ss sébéés

0) MELYEZÉSs ss ssslszezezsasszszszezozszzeszezszzsezésTALASZNTENATSESETTSZSSZOZESZZESZZTASYEETTZZATEZKEKOLSEZAZESSZNT

névérték biztosítási összegesssd) Megnevezés: u eesssssssssésísííísítéssstzszzzísílítléséíííítéséésééésű kzzzttsztsztsztszsttíztzstszíístsszz s zztéíízészéíétízézééséééééék

névérték, biztosítási ÖSSZE; vesse sssssssssszésítííísítéíííítésístésílsílslsíléíéstéllsélétésélésélééésltzzssézéééééééézééééés

lőt
€) MEghnevezési szenasszszssnévérték; biztosítási összegőszesz

szeYEt
TÁS



6. Takarékbetétben elhelyezett megtakarítás? ...... ves vessssssssssészíszzsííísíítésííííííííííésíttésséséséééséés Ft

Átváltási árfolyam:ssssééésé és

7. Készpénző: ...Ft
Átváltási árfolyam: eses sss sss ssés sss éésséé ss séséésééét

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

a) hitelintézeti számlakövetelés:..... eve,tan szesz sz sz zzz zs ss s sssAszzz ss ssza ss as sas sssssYyzÉsYÁSSS

devizában (forintértéken)... essséssséssssísíísííítésítssíssítííísííííylsítésízííéííítéslétízéíítíííísíííééíélíéíséééééű

átváltási árfolyam: .......ssssssszssszssíszssssíssssssztétísítéséttttzzésésészéssésséé sss sss sé sss ss sss sss sss ss ssésszésésésssásááéá

b) más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés ÖSSZEge!: [téesz sss ss sss sé sss ssséé és sss éséééét Ft

átváltási árfolyamonsee sszEGK

9. Más vagyontárgy:

a) MEgfiévezéSi sasmsozsszszszessszsszzzsésssszssszszs SES SES EV SET KSE YESS K SA GST SE SSTMSÉSSTÁSŐSESSSYT SS EZESSESSZSZTTSZS ESTE

b) Megnevezés:e eessesssssssssíííííííííííííííí slísííszzéésítésétssíéséléézíséélésésélélélétésésétézéésééséézsézétztésszzzzzzézéssészézéés

Ő) MEPNEYEZÉSs szzszeszzeseazű ké zszeszzzztsszez szo zezostzzzzzttszz zzz ZETA OZ S SzOSAÉS SZ ZAT ASSE SA ÁSÁS SSASÉÁSE,

d) megnevezés: ........

EZÉS]szezseses ye SssEsESEASEG

? 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.

i 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.

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.

10



III. Tartozások?

Ebbena rovatban kérjük feltüntetni a köztartozás címén, valamint a hitelintézettel vagy
magánszemélyekkel szemben esetlegesen fennálló tartozásai

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

Átváltási árfolyam: esse ss sés sss sssss sss sss ssá késs sssásss sss ssssssésss lőt ss ss lész sss sss sss sss ss sssséééésééá

2. Hitelintézettel szembeni tartozás (hitel, kölcsön stb.):... sé eesessssszzézsszííítísítítíííííísészézézézéséééű

ÁfVáltási Arfölyani ss ssssssssz 1

3. Magánszemélyekkel szembeni tartozástsssszesz zs mesz zesísszízszsszsESSÜSSYESSZT[ks szazzzzsz zo sze Es sOSES EE SZESZES LESZ SA S Sz SZTSSZNSZS E ESSSZZSSZRÁSNEKESSSZZ Ft

Átváltási árfolyam: sees ssééssssszésssssfősszőőzéssszásísssízáííszzsíészzzőíészszőzésszzőzésséőőés ks sősés sss ősséssssáááéós

IVY. 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 s

ATT KE YÁELŐ
1. ÉsZsek As TDÉSA. XX

KRXAÍCS pó Zo-49 :i1C-el EÁ AS  HTUFTALA
2. szA VeÉKÉTŐ 78

Zes2ZZ 16
ARTT KERECIETI [GET ,3. TUGCGAJdJDS(CS VOVEZETO ZsLe1— okozz

" TAF5. i Lohö

10. oountöm
? Csak az országgyűlési képviselő tölti ki!
"0 Gazdálkodó szervezeta polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés6. 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.
"? Az egyes tételek bevallásakor jelezni kell, hogy a nyilatkozatot tevő azért díjazásban részesül-e vagy sem;
illetve díjazás esetén a B) részI.,II. és III. pontjaiban, valaminta C) rész I. és II. pontjaibanaz 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.
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II. A nyilatkozatot adónak a nyilatkozat megtételekor fennálló foglalkozása(i), illetve rendszeres
tevékenysége(i), amely(ek)ből adóköteles jövedelme származik

Jövedelmi kategóriák
Foglalkozás tevékenység"?

1 2 3 4 53

E ssseesesesemmm

10.

!5 Az alábbiak feltüntetése szükséges:
a) A tevékenység megjelölése;
b) A kifizető személye (kivéve a jogszabályonalapuló titoktartási kötelezettség alá eső tevékenységek)
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III. A nyilatkozatot adónaka 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 7 3 4 5
2 000 000 forintot!

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

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

Tagság, tisztség, tevékenység, valamint Díjazás Jövedelmi kategóriák
vagyonrendelői, vagyonkezelői, illetve Telküli 4kedvezményezetti jogállás!" 1 2 3 9

T

2 ,

LL TUTBEREK —DAN TARSASAG XTpC-
2.

Ős

4.

3

6.

Ti

8.

9.

10. EFE! Es

!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 adónaka 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
kérdésekre esetleg befolyást biztosító [Díjazás
gyakorló érdekeltség vagy tulajdoni [nélküli

gazdasági társaság!" érdekeltség 1 2 3 4 5

aránya

f : ell sss sss zzz mstnA— zzz2.

3.

4.

5
kö kk

Költösss £LAPNES sessésés ; (231 keze ÉV vsezontósbAK... hó 21 .. nap

sBAK
aláírás helye

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/gyermek adom.

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