
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 élőházastársa vagy élettársa és

gyermeke[i) számára

A nyilatkozatot adó személye

1. A nyilatkozatot adó!:

a) országgyűlési képviselőhl szel emezsítástb) 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:

! 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 rt fekszik (Budapesten kerület is):
Si

b) Az ingatlan területnagysága:

2) Művelési ápa (vagy a. művelés alól kívett:terület elffevőléső [nsegszsísészsésszzssszszömszsz sz

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

ASMAESMKissssssssée) Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház, szövetkezeti ház, műemlék, műhely, üzlet,
AMAműterem, rendelő, garázs, bányatelek stb.)

f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező, bérlő stb.):
TSULAIDON 0

? 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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bj) Ázingütlan terűletnagysággiversusozszzzmepozsszzsszozenszazzeszzarzznyeonnzzneezasozoganryoskkőktSáks ks VÁRAT
c) Műveléshága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): ........ esés szé sssészzséztzésészézsszszééét

d) Az épület £

alapterülete:
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.) éssssésszzsésészsíészíssííítszíízéízsszszíízézzzízszszszté sz ttz ztést ééét

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

£) Közös-tűlajdon esetén a tulajdoni hányad mértékülszsgeszasszmssoyozísozzeszöétszsnzánízyzzzéésztzszerészerss

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ...iss sssssszéssíízíéízzstszzíszzzszté sz ssésészé té szsz és tséééét

3. Ingatlan:

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

b) Az ingatlan területnagysága: ........ e veszssessssszszztísétísítéítésstíszlízttzzézzézzzzzzétzzz KÖ KEETTEZS SEEK ESTE KEKE SES ÉEK

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

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 Sstb.):...... esse sszssszelyészíízészszztttítítzszztzzzszzztézzzz zzz ész éssts sét

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

£g) Közöstülajdon esetén a tulajdoni hányad:mértekel. em esseszzzsasszuliszeszszemsésesezeszezezzsesezyenstsék

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete)... sss ssssés sss sz e szsszss érts zzsztt sss ézszéss tését



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

b) Az ingatlan területnagysága: ...... esés ssss ss zssssszzzétszzzsztészzííztszzzzztözzzésástsztözzÉÉÉ tt EKTÉ részt é zsé s éééé ő

c) Művelési ága (vagya művelés alól kivett terület elnevezési

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

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

műterem, rendelő, garázs, bányatelsk stb.):....s esssszssssszszézásííííííísízízttízzzézézzztézézzézézés zés ééééét

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

2) Közös tulajdont esetén a tulajdoni hányad mértékől e eveszscssossszssínzsztsszésenüszezésszégezzzssaszszés zenén:

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete)! ii... sss sssssszszssszzííáííííííííészttíííszísszsz zzz été sz ééééét

5. Ingatlan:

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

b) Az ingatlan területnagysága: ....... eses sssszsszzssezzssszészzzészítízízízztíztsítészzlítézzzzstézétÉ E ÉESÉEÉE EKE EE KE

c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elneWezése): ..... see vessssssssszsszszsííííííííísílésszbbbbééű

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

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

műterem, rendelő, garázs, bányatelek Stb.):....... sss sss szss ész sszszzssz ő tsssstszzttszzssstsztítészzszzzssztét ést sétéé ő

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

1) Közöstülajdon esetén a tulajdoni hányad mértéket veszesszezsszzésíresstszsültszszészzntsznyzstzzzaöztszeszkeresne

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete):sss sssés sss sss zéét sss kössz ss tsz sss sz sss szé ééé tést



a)

A
település neveNahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerületis):

b) Az igdtlát terülétnágysábalosEÁGY
c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terülötelfiévezésől s sss asssznnzamánsésás

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... sss sssséssssszszsszzzííííííííssííísztíszzzzzzzíészssszzsszzszzté ss ésséééés

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

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: ....... eses sss ssssssssssssszszzss sss sz ss szsszéssssésszsséééét

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete)i Ned sssssséssssszzzzésíssszsszzsttzzzzzíssssé sss sásssz zzz sssésséét

7. Ingatlan:

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

47 AZTIlsEc) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): s Nos szssssssítísssssssééésíséssésélsésíééélböt

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,

móterem, rendölő; garázs; Kányatelok st.fossza szléászsssn ssÁGA
f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvezőjbérlő stb.):

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

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete):...
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8. Ingatlan:

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

b) Az ingatlan területnagys

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

d) Az épület fő rendeltetés szerint
alapterülete:

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

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

műterem, rendelő, garázs, bányatelek StD.): Nos szssszzsssszzzzssszzzízíszííísítsíízísíííízíííszssszéééét

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

€) Közöstuülajdon esetén tulajdoni hányad miértéke d sesazzzssgasszszésaszöénozeszsásű

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete)t.... sss ssssssssésízízísíííííízísssíszzzzzííéssszétééééééééés

9. Ingatlan:

a)Atelepülés neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerülkt is):

b) Az ingatlan területnagysága: .......sss sssss ss sssss ss zsé sz zssss szítt ss loss séssssszrsé ss részé sz sss sss sss ésééé ő

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.):..... sss sss ssssssssés sss szsssss sss sss ss szst se s sss sss sss sssszsséé s

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

2) Közös tulajdon esetén a-tulajdoni hányad mértékbő ve aszeseászésésízssnsszszozzéoszsss
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete)isss sssés sss sss sss sss sssssséés
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II. Nagy értékű? ingóságok

1. Gépjárművek:

a) személygépktesi: ............
a szerzés

Ve típus

a szerzés ideje, jogcíme: .
.. típus

a szerzés ideje, jogcíme: .
b) tehergépjármű, autóbusz:. típus

a szerzés ideje, jogcíme: .

típus

a szerzés ideje, jogcíme:

.. típus

a szerzés ideje, jogcíme: ..

c) mötörkérékbáftsszszsészés .. típus

a szerzés ideje, jogcíme:

.. típus

a szerzés ideje, jogcíme: .
típus

a szerzés ideje, jogcíme: ..

I az ingóság, ha értéke eléri az 5 millió forintot.
í



a) jelleget. ssssssésésééésésíízííííízíszssszsttzzzzzssízísísíbszíztszszzzlzzzélzzzííízészzzzzEEEEKESE SEK Tsz s KETTES ESEK EE EE EKE EE SES

típusa: .
AZÉEONessss sssskosz ő zs se SrEsYKEKSBEetípusa:.
á SZEszés [deje jöélMsES3. Védett műalkotás, védett gyűjtei

a) egyedi alkotások:

pzoponzzonyasooszazozssegszzoztasszaszseszzderzzzzenasú MEgnevezésuedb.
a szerzés ideje, jogcíMet.... des ssss sss zs ssszszzss sze késs széssszszítzízííztszzttszzzzttszzzzszszzzzzzz szt s szé KE Ess E E EE Estét ső

KK EOLK EKE S ZO OS ELESÉS zSz sos sto ráyn ól MENTVE Évogon 0Aasöss i ts ssYSSz EY SZ OEK YES STYSÖGYT SZESZES SYD SZESZT SSRAÁSs]llb) gyűjtemény:

. megnevezé:

osszon ÍMENAEYEZÉS sos pozeszoerenysznorztesn

ttEL TÉTETETT 9 TT MÉgHGYEZÉS szesz ssessnl]b:
a szerzés ideje, jogcímet... esésssssészszzsssészszsszssztíízííííííízísísszíszzzzzzzttssszzÉ sé Éz tés s tás K EK tetés té téééét



a szerzés ideje, jogcíme:.......

b) megnevezés:

a szerzés ideje, jogcíme:.......

c) megnevezés:

a szerzés ideje, jogcímő

d) megnevezés:

a szerzés ideje, jogcíme

e) megnevezé:

a szerzés ideje, jogcíme:.......

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

a) megnevezé:

névérték, biztosítási összeg:.
b) megnevezé:

névérték, biztosítási összeg

c) megnevezé:

névérték, biztosítási összeg;

d) megnevezés:

névérték, biztosítási összeg;

e) megnevezés: ......

névérték, biztosítási összeg: .

[H



6. Takarékbetétben elhelyezett megtakarítás?
Átváltási árfolyam: ....N.....

FeÉRIss zszszssnsztákos
Átváltási árfolyam:

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

a) hitelintézeti számlakövetelé:

förintbalt sss
devizában (forintértéken):.
átváltási árfolyam:

b) más szerződés alapján fennálló pénzkös

átváltási árfolyam: ...

9. Más vagyontárgy:

a) Megnevezés: ee
b) megnevezé:

C) MERNEVEZÉSI szeseszsssssszésű

d) megnevezé:

GY MEGKEVEZÓS ozessééssszi

3 Külföldi pénznemben elhelyezett megtakarítás esetén a megtakari 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.
5 A vagyonnyilatkozat kitöltésének napján aktuális, a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyamát
szükséges alkalmazni, és az átváltási árfolyamot megjelölni.
? 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?

Ebben a rovatban kérjük feltüntetni a köztartozás címén, valamint a hitelintézettel vagy
maágánszemélyekkel szemben esetlegesen fennálló tartozásait

1. Köztartozás (adó, ám; illeték; tösjárulékostbő) vasszssszszsészéssésésú

Átváltási árfolyam:

2. Hitelintézettel szembeni taktozás(hitel, kölcsönstb.):...

3. Magánszemélyekkel szembeni tartozás:

Átváltási árfolyam: .............

$ Külföldi pénznemben fennálló tartozás esetén a tartozás összegét a vagyonnyilatkozat kitöltéséneknapján
aktuális, a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyamán szükséges forintértéken megadni, és az átváltási
árfolyamot megjelölni.

;



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"! mélkülij 1 2 3 4 5

ÚJ WA HARÁNT AALAT (TU HANY 210101 :

iHTALS TAJZU mnztkTATÍRT

ATA (1 TVANY Bu xx
ői

4.

6.

6.

7

8.

9.

10.

? Csak az országgyűlési képviselő tölti ki!
19 Gazdálkodó szervezet a 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.
" Az egyes tételek bevallásakor jelezni kell, hogy a nyilatkozatot tevő azért díjazásban részesül-e vagy sem;
illetve díjazás eseténa B) részI., II. és III. pontjaiban, valaminta 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 kö

3. havi bruttó 500 001 és 1 000 000 Ft ;

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.

12



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

Jövedelmi kategóriák
1 2 3 4 5Foglalkozás tevékenység"?

B 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 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,
amennyiben a díjazás teljes összege egy

naptári évben meghaladja a
2 000 000 forintot!"

Jövedelmi kategóriák

2 a 4

1. 4

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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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

15 Gazdálkodó szervezet a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés 6. 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
kérdésekre esetleg befolyást biztosító [Díjazás
gyakorló érdekeltség vagy tulajdoni [nélküli

gazdasági társaság!" érdekeltség 1 2 3 4 5

aránya
MHiTL-UZE JAJ CUGYNTÁCE

ii KUkÖTVANI  ZUVSU X
2.

3.

4.

5.

kk k

Kelt:

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-
félettárs/ígyermek adom.

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