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Az Orsz6ggytil6sr6l szol6 2012. 6vi XXXVI. tdrveny l. sz. melldklete alapj6n

Vogyon-, jdvedelem- is gazdasdgi drdekeltsigi nyilotkozst orszdggyiflisi

kipvisel6 szdmdra

A nyilatkozatot ad6 szemdlye

I

.

a)
b)

A nyilatkozatot ad6: or:;zaggyiild,si kapviself
orszdggytildsi k6pvisel6

az orszdggytildsi k6pvisel6vel kozoshintartiisban ell hinas- vagy 6lettiirs (a
tovdbb i akban : hdzas- I el ett6rs)

c)

az orsziggyfil6si kdpviselovel k6zoshintartiisban 6lo gyermek (a toviibbiakban:
gyermek)

2

Az orszirggytildsi k6pviselo neve: Szildgl,i Gytirgy

3

A hiuas-l6lettilrs

4

A gyermek(ei) neve: -

neve : -
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A) r6sz

VAGYONI NYILATKOZAT
I.
Ingatlanok
I

a)

A teleptilds neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):

b)

Az ingatlan tertiletnagysiiga:

c)

Mtivel6si 6ga (vagy a mtivelds alol kivett tertilet elnevez6se):

d)

Az dptilet fi rendeltet6se szerintijellege (lakohd4 tidtilo, gazdasdgi dptilet stb.), az
6piilet alapterUlete:

e)

Azingatlan jogijellege (csakldi hLz,tdrsashaz, szovetkezetihiz, m[iemlek, mfihely,
izlet, mtiterem, rendelo, gardzs, biinyatelek stb.):

f)

A nyilatkozo jogdll6sa (tulajdonos, illland6, illetve tart6s haszniil6, haszondlvezo, bdrlo
stb.):

g)

Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni hilnyad mdrtdke: -----

h)

A

szerz€,s

jogcfme, ideje (a jogviszony kezdete): -----

Az ingatlan-nyilv6ntartdsi adatokkal megegy ez6en kell kitrllteni

!
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II
Nugy 6rt6kii ing6srigok
1.

G6pj{rmtivek:

a) szemdlyg6pkocsi:

a szerzds ideje, jogcfme:

liolknt,agen Passcrt /2012 dvi./
20t

tfpus

6,

b) teherg6pj6rmii, aut6busz:

tfpus

a szerz€,s ideje, jogcfme:

c) motorkerdkpdr:

tfpus

a szerzds ideje, jogcfme:

2. Yfzi vagy l6gi
a)

jirmti:

jellege:

-----

tfpusa:

a szerzds ideje, jogcfme:
3. V6dett miialkotis, v6dett gyiijtem6ny:
a) egyedi alkotiisok:
megnevez6,se

db

megnevez6,se

db

a szerz€,s ideje, jogcfme: -----

b) gytijtemdny:

a szerzds ideje, jogcfme: -----

4.

Egydb, darabonkdnt vagy k6szletenk6nt (gytijtemdnyk6nt) a mindenkori k6pviselSi
alapdfj hathavi osszeg6t meghalad6 drtdkri ingos6g:

a) megnevez6s:
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a szerzls ideje, jogcfme:

5.

Ert6kpapfrban elhelyezett megtakarft6s vagy egy6b befektetds (r6szv6ny, kdtvdny,
r

eszjegy,

k

i

n

cstiirj

e

gy, v agyonj e gy, nagy drtdkii

b

iztos f tiis, stb.

)

:

megnevez6s:

ndveft6k, biztosftiisi osszeg:

6.

Takardkbetdtben elhelyezett megtakarftiis: ----- Ft

7.

A mindenkori kdpvisel6i alapdij hathavi osszeg6t meghalado kdszpdnz: 11500000Ft

8

Az osszessegdben a mindenkori kepviseloi alapdfj hathavi osszegdt meghalado
penzintezeti sz6mlakovetelds vagy miis. szerzodes alapjdn fenniillo penzkovetel6s:

a)

penzintdzeti szdmlakovetelds:

forintban: ----devizihan (forintdrtdken) : -----

b)

9

m6s szerzodds alapj6n fenndllo pdnzkovetelds osszege: 100000A Ft

M6s, jelent6sebb 6rt6kti vagyontiirgyak, ha azok egytittes drtdke a mindenkori
kdpvise16i alapdfj hathavi osszeg6t meghaladja:
megnevezd,s:

-----

Vagyoni1llapot iddpontja: 2019.12.31. Jovdhagyva: 2020.01.28. Nyomtatva: 2020.01.28.
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III.
Tartozisok
Ebben a rovatban k6rjiik felttintetni a ktiztartozis cim6n, valamint a p6nzint6zettel vagy
maginszem6lyekkel szemben esetlegesen fenn{ll6 tartoz{sait

l.

Kdztartozirs (ado, v6m, illet6k. tb. jriruldk stb.): ----- forint

2. Penzintezettel szembeni lartozits (hitel, kolcson stb.): 700000 forint

3. Magiinszem6lyekkel szembeni tartozits: ----- forint

IV.
Egy6b kiizlenddk

Vagyoni
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B) r6sz
.IOVE NELE

MNYILATK

OZ

AT

(az orszirggytil6si k6pvisel6 javadalmazisin kivtili ad6kiiteles jiivedelmek)
I

Foglalkozdsa: -----

Munkahelye: ----Sztinetelteti-e foglalkoz6s6t? : ----Fog I al ko zisdb6l szdrmaz6 hav i ad6kote I es (brutto) j ovede I m e :
----- Fr

)

Az l. pontban frt foglalkozitsin kfvtili, valamennyi olyan tev6kenysdge, amelybol
adokote les j ovedel me sziirmazik:

a)

A tevdkenysdg megnevez6,se: -----

b)

A kifizeto szemdlye (kiv6ve a jogszabiilyon alapul6 titoktartiisi kotelezetts6g alii es6
tevdkenysdgek): -----

c)

A jovedelem rendszeressdge (havi, egydb rendszeressdg, eseti vagy idoszakos): -----

d)

A jovedelem (brutto) osszege: ----- Ft

Csak az orszdggyiilesi k6pvisel6 t0lti ki!
Vagyonilllapot id6pontja: 2019.12.i1. J6vihagyva: 2020.01.28. Nyomtatva: 2020.01.28.
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C) r6sz
GAZDASACT ERDEKELTSEGI NYILATKOZAT
Gazdas{gi tdrsasigban fennril16 tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:

I.

I.

Gazdasirgi tiirsasiig neve: -----

2.

Sz6khelye: -----

3.

Gazdasitgi tiirsasilg formrija: -----

4.

Az 6rdekeltsdg formrija (tulajdonos, rdszvdnyes, bt. eset6n beltaglkiiltag stb.): -----

5.

A tulajdoni 6rdekelts6g keletkez6skori arinya: ----- %

6.

A tulajdoni 6rdekelts6g jelenlegi ardnya: ----- %

7.

Nyeresdgb6l val6 rdszesedflse: -----

8.

A gazdasilgi t6rsasrigban viselt tisztsdge: -----

Yo
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D) r6sz

KIMUTATAS
az orszfl,ggyiil6si k6pviseltinek az Orsziggyiil6stril, sajft prirtjrit6l vagy
k6pvisel6csoportj 6t61, illetve a ttirv6nyhoz6i munkf t timogat6 alapitvrinyt6l kapott, a
k6pviseki munk6j6nak ellitisihoz sztiks6ges vagy azzal szoros tisszefiigg6sben I6v6
juttatfsokr6l 6s ingyenes hasznilatba adott dolgokr6l (a tovribbiakban: juttatis)

A juttatis ideje
201 8.05.08.

A j uttatris megnevezdse
l\iote hook De I I l.at itude

A juttatis 6rtdke
245500

5480
20 t 1.05.06.

7'ele.fonkarlyu

Torvdnt,szerinl
mcgltatdro:olt drtdk

201 4.05.06.

Uzcmanl'ugkcirlytr

Tdrveny s:erint
meghatarozoll ertek

2011 05.30.

Tev e ke n

r*sd

ge

t se 54i t (i

Torv6nl' ;;zerinl

szemilyigl

megltuttiro:oll drtdk

Samsung S8

I 30361

20t6.12.01

lukishasznalul

Tdrvin.v s:erinl
mcghattirozttlI artek

20t 6.08.01

iroddk hus:ndlalo

Tdrvdnl, ,szerinl

2()

L\.09.01

meghalcirozoll
20I 8.09.01
20 t 6.09.0

t

Lenovo Thinkpad
itiyoml

a

t

6

nt ul t ifu n kc

irtek

296950
i

6s

I 05000

)furox

201B 09.0I
201 9.03. I

I

Csak az orsz6ggyfildsi kdpvisel6

Sum,umg

.15

15753

Kinali pult korondvol

35900

ttilti ki!
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E) r6sz

KIMUTATAS
az orszfrggyii l6si k6pvisekin ek k6pvisel 6i m egbf zatf,s{v al tisszefti gg6sben kapott
ajrind6kair6l 6,s az e nyilatkozat D) pontja ali nem tartoz6 ingyenes juttat6sair6l (a
tovribbiakban : aj 6nd6k)

Az ajfind6koz{s ideje

Az aj{nd6k megnevez6se

Az ajrind6k 6rt6ke

Csak az orszilggytil6si k6pvisel6 tolti ki!
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F) r6sz

KIMUTATAS
brlrmilyen tev6kenys6ge, ing6, vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhezffiz(idfi egy6b
jogosultsiga alapjSn, tovibbri e nyilatkozat C) pontjiban megieltilt gazdasigi
tirsasSg(ok)nak juttatott 6llami, illetve eur6pai uni6s tfmogat{sokr6l (a tovfbbiakban:
trimogatris)

A trlmogat{s

A tdmogat{s

A tdmogatds

A t{mogatdst

jogosultja

megszerz6s6nek

megszerz6s6nek

nyfjt6

jogcfine, m6dja

id6pontja

A t{mogatds c6lja

A timogat{st
6rt6ke

Kelt: Budape,st ,20l9ev l2 h6Jl.nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem egy kozoshintartrisban elohdzas-/6lettiirsam,
hazastdrsam

valamint a velem kozos hdztartisban dlo gyermeke(i)m,
2 g)'erntekem
ny

i

I

atko z atifiI ny il atkozatait.

\\

sh

4

a kdpvisel6 aliifriisa

Csak az orsz6ggyiilesi k6pviselo

ttilti ki!
Vagyoni 6llapot idriponAa: 2019.12.31. lov6hagyva: 2020.01.28. Nyomtatva: 2020.01.28.

