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

Vagyonnyilatkozat országgyűlési képviselő számára
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Alulírott, felelősségem tudatában kijelentem, hogy:
(A) ,,Nyilatkozom a megbízatásom keletkezését megelőző három évben végzett foglalkozásaimrol,
állami, önkormányzati és gazdasági tisztségeimről vagy megbizatásaimrol, valamint ezen idő alatt,
gazdálkodó szervezetben vagy más, jogi személyben és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb
szervezetben vállalt tagságomról: "

Foglalkozás, megbízatás, tisztség vagy Díjazás
nélküli
tagság1
1

Budapest IX. kerületi önkormányzat,
· külsős bizottsági tag

2

Nagybani piac Zrt. · igazgatótanács tagja

Jövedelmi kategóriák2
1

2

X
X

4. Újpesti sajtó Kft. - FB-elnök

X

5. Pop's Property Upkeep - alkalmazott

(2021. március 30-tól szüneteltetve)

5

X

3. Pro region nonprofit Kft. - FB-tag

6. Egyéni vállalkozó

4

3

X
X

7.
8.

1 Kizárólag a jelenlegi megbízatás keletkezését megelőző három évben végzett foglalkozásról, megbízatásról, tisztségről, illetve vállalt tagságról kell
nyilatkozni, az országgyülési képviselői tisztséget is beleértve.
2 Az egyes tételek bevallásakor jelezni kell, hogy a nyilatkozatot tevő azért díjazásban részesül-e vagy sem; illetve díjazás esetén az (A), (B), (C),
(D) és (E) részekben az alábbi jövedelmi kategóriák egyikét is fel kell tüntetni:
! .havi bruttó 1 és 200 OOO Ft között;
2.havi bruttó 200 001 és 500 OOO Ft között;
3. havi bruttó 500 001 és I OOO OOO Ft között;
4. havi bruttó I OOO 001 és 5 OOO OOO Ft között;
5. havi 5 OOO OOO 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.

---

//,

~/-

(B) ,,Ny;/atkozom az olyan, összeférhetetlenség alá nem eső foglalkozásomról, rendszeres

tevékenységemről, amelyet megbízatásom gyakorlása mellett végzek és amelyből adóköteles
jövedelmem származik:"
Foglalkozás, tevékenység3
1
1.

Jövedelmi kategóriák
4
2
3

----------------------

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

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

2

5

(D) ,,Nyilatkozom az összeférhetetlenség alá nem eső, gazdálkodó szervezetben, jogszabály által

létrehozott testületben vállalt tagságomról, tisztségemről, bármilyen tevékenységemről, valamint
bizalmi vagyonkezelési jogviszony alapján fennálló vagyonrendelái, vagyonkezelői, illetve
kedvezményezetti jogállásomról: "
Tagság,
tisztség,
tevékenység
vagyonkezelői jogállás-

vagy Díjazás
nélküli

Jövedelmi kategóriák
1

1. ---------------------2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

5 Az alábbiak: feltüntetése szükséges:
a) Gazdálkodó szervezet. testület neve vagy vagyonkezelöi jogviszony megjelölése
b) Tagság (tag, tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.), tisztség, tevékenység megjelölése

4

2

3

4

5

,,Nyilatkozom az összeférhetetlenség alá nem eső, alkalmankénti, dijazással jaro
tevékenységemről, amennyiben az összes alkalmankénti tevékenységemért járó dijazás teljes összege
egy naptári évben meghaladja a 2 OOO OOO forintot:"
(C)

Alkalmankénti tevékenységek, amennyiben a
díjazás teljes összege egy naptári évben
meghaladja a 2 OOO OOO forintot4

Jövedelmi kategóriák

1

2

1. ---------------------2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

4 Az alábbiak feltüntetése szükséges:
a) A tevékenység megjelölése
b) Akilizetö személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá esö tevékenységek)

3

3

4

5

(E) ,,Nyilatkozom bármilyen olyan érdekeltségemről gazdasági társaságban, amely befolyást
gyakorolhat a kozpoliukaval kapcsolatos kérdésekre, illetve olyan tulajdoni érdekeltségemről, amely
meghatározó befolyást biztosít számomra gazdasági társaság ügyei tekintetében: "
Közpolitikával
kapcsolatos
kérdésekre
befolyást
gyakorló
érdekeltség
gazdaságitársaság6

1.

Meghatározó Díjazás
nélküli
esetleg befolyást
biztosító
vagy tulajdoni
érdekeltség
aránya

--------------·---------

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

6 Az alábbiak feltüntetése szükséges:
a) Gazdasági társaság neve
b) Érdekeltség formája (tag. tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.)

5

Jövedelmi kategóriák
1

2

3

4

5

(F) ,,Nyilatkozom pénzbeli vagy természetbeni juttatásról, amelyet a tiszteletdijamon és a
megbízatásom ellátásával összefüggésben biztosiioujuuatásonfelul munkám ellátásához vagy azzal
szoros összefüggésben harmadik.féltől kapok, akinek kilétét közlöm:"

Pénzbeli, természetbeni juttatás: A harmadik fél (felek) megnevezése: -

(G) ,,Nyilatkozom bármely egyéb pénzügyi érdekeltségemről, amely feladataim ellátása során
befolyásolhat engem:"

(H) Egyéb kiegészítő információ:

Budapest, 2022.08.01.

!Aláírás:
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