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Az Orsz6ggytil6sr<il sz6l6 2012. 6vi XXXVI. torvdny l. sz. mell6klete alapj6n

Vagt o n-, j iivedelem- ds gazdasdgi drdekeltsdgi nyilatkozat orszdggy iildsi

kdpviselfl szdmdra

A nyilatkozatot ado szemelye

1

.

a)
b)

A nyil atkozatot ad6: or:;z(igg)''[ilesi kepvisel6
orsziggyfil6si k6pvisel6
az orszitggyil6si k6pvisel<ivel koztis hintartilsban
tov6bbiakban: hhzas- I |lettiirs)

616

hinas- vagy 6lett6rs (a

c)

az orszirggyil6si k6pvisel<ivel kozris hiztartisban 6l<i gyermek (a tov6bbiakban:
gyermek)

2.
3.
4.

Az orszilggyul6si k6pviselo neve; Dr. Schmuck Erzsebet
Ahizas-/6lettirs neve: -

A gyermek(ei) neve: -
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A) r6sz
VAGYONI NYILATKOZAT

I.
Ingatlanok'
1.

a)

A teleptil6s neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kertilet is)

j726

b)

SzuhaJU

Az ingatlan tertiletnagysSga:
9142 m'

c)

Mtivel6si 6ga (vagy

a mtivelds al6l

kivett tertilet elnevez6se):

belterilleti ingatlan
d)

e)

0

Az 6ptilet fii rendeltet6se szerinti jellege (lak6h6z, iidiil6, gazdasigi 6piilet stb.), az
6piilet alapteriilete:
lakdhdz, I20 nt'
Az ingatlan jogijellege (csal6di h6z, Lirsash6z, szrivetkezetihbz, mtieml6k, mtihely,
tizlet, mtiterem, rendelo, gardzs, bdnyatelek stb.):
csalddi hdz
A nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s hasznil6, haszon€lvez6,btrl6
stb.):

s)

tulajdonos
Kriztis tulajdon esetEn a tulajdoni hdnyad mlrtbke: 100%t

h)

A

szerz6s jogcime, ideje (a jogviszony kezdete): , adds-vLtel, 1999

jillius

19.

2.
a)

A teleptil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):
1093 Budapest, kozraktar utca 10. 2. em. 5.a.

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga
F-

)/

tn

:

l

Az ingatlan-nyilv6ntan6si adatokkal megegyez6en kell kit<ilteni

!
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c)

Mtivelesi t ga (vagy a mtiveles alol kivett tenilet elnevez6se):

d)

Az 6piilet fii rendeltet6se szerintijellege (lak6hdz, tidtil6, gazdasdgi 6ptilet stb.), az
6ptilet alaptertilete

:

lakds, 57 m'

e)
0

Azingatlanjogi jellege (csal6di h6z, t6rsashiz, szovetkezetihin, mtieml6k, mtihely,
tizlet, mtiterem, rendel6, garizs, brinyatelek stb.):
tdrsashdz-lakds
A nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s hasm6l6, haszonElvez6,b6rl6
stb.):

g)

tulajdonos
Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m6rteke: -----

h)

A

szeruflsjogcime, ideje (a jogviszony kezdete): adds-vetel, 2007. augusztus 15.

3.

a)

A teleptil6s neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):
3726 SzuhaJd

b)

Azingatlantertiletnagys6ga:
1441 m'

c)

Mtivel6si Lga(vagy

a mtivel6s

al6l kivett tertilet elnevez6se):

belted)let, kert

d)

Az 6piilet fii rendeltet6se szerinti jellege (lak6hilz,tidiil6, gazdasilgi 6ptilet stb.), az
6piilet alaptertilete:

e)

Azingatlanjogi jellege (csal6di h6z, t6rsashiz,szovetkezetihilz, miieml6k, mtihely,
tizlet, mtiterem, rendel6, garizs, b6nyatelek stb.):

0

kert
A nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszonElvez6,b1rl6
stb.):

g)

tulajdonos
Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni hinyad m6rteke: -----

h)

A

szerz6s jogcime, ideje (a jogviszony kezdete): aclds-vetel, 2019.1 1.25
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II
Nrgy 6rt6kti ing6sigok

l. G6pjirmiivek:
KIA Ceed

a) szem6lyg6pkocsi:

a szerz6,s ideje, jogcime:

tipus

20 I 9.06. I 4, adas-vdtel

b) teherg6pj6rmti, aut6busz:

tipus

a szerz6,s ideje, jogcime:
tipus

c) motorker6kp6r:
a szerzls ideje, jogcime:

Z.Yizi vagy l6gi jirmii:
a)

jellege:

-

tipusa:

-

a szerz6,s ideje,

jogcime:

-

3. V6dett miialkotis, v6dett gyiijtem6ny:
a) egyedi alkot6sok:
megnevez6se

db

megnevez6se

db

a szerzls ideje, jogcime: -----

b) gytijtem6ny

a szerzls ideje, jogcime: -----

4.

Egy6b, darabonk6nt vagy k6szletenk6nt (gyrijtemenyk6nt) a mindenkori k6pvisel6i
alapdij hathavi <isszeg6t meghalad6 6n6kri ing6s6g:

a) megnevez6s:
Vagyoni dllapot iddpontja: 2019.12.31. lovdhagyva: 2020.01.22. Nyomtatva: 2020.01.22.
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a szerzes ideje, jogcime

5.

Ert6kpapirban elhelyezett megtakarit6s vagy egy6b befektet6s (r6szv6ny, kow6ny,
r

lszjegy,

k

i

ncstrirj egy, vagyonj egy, nary 6rt6kii bi ztos it6s, stb.

megnevez6s:

allamkcitveny

nev6rt6k, biztosit6si osszeg

8 000 000,

)

:

6.

Takar6kbet6tben elhely ezett megtakarit6s: 0 Ft

7.

A mindenkori k6pviselSi alapdij hathavi osszeg6t meghalad6 keszplnz: 0Ft

8.

Az <jsszess6g6ben a mindenkori k6pvisekii alapdij hathavi trsszegdt meghalad6
p€nzintlzeti sz6mlakovetel6s vagy m6s, szerz6des alapj6n fenn6l 16 penzktivetel6s:

a)

penzintezeti szamlakovetel6s:

forintban: 0
devizirban (fori ntert6ken) : 0

b)

9

m6s szerzod6s alapj6n fenn6llo p6nzkovetel6s osszege: 0 Ft

M6s, jelent6sebb 6rt6Hi vagyont6rgyak, ha azok egytittes 6rt6ke a mindenkori
k6pvisel 5i alapdij hathavi osszeg6t meghaladj a:
megnevezes:
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III.
Tartozisok
Ebben a rovatban k6rjiik feltiintetni akoztartozis cfm6n, valamint a pfinzintilzettel vagy
maginszem6lyekkel szemben esetlegesen fenndll6 tartozfsait

l.Koztartoz6s (ad6, v6m, illet6k, tb. j6rul6k stb.): ----- forint
2. Plnzrntezettel szembeni tartozis (hitel, kolcson stb.): ----- forint
3. Ma gtnszem6lyekkel szembeni tartoz6s: forint

IV
Egy6b ktizlend6k

Vagyoni
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B) r6sz

TOVTDELEMNYILATKOZAT
(az orsz.hggyffl6si k6pvisel6 javadalmazishn kfvtili ad6ktiteles jtivedelmek)

I

Foglalkoz6s a: -----

Munkahelye: ----S ztinetelteti-e fogl alkozirs6t? : n e m
Foglalkozdseb6l szirmaz6 havi ad6koteles (brutto) jovedelme:
----- Ft

)

Az l. pontban irt foglalkoz6s6n kiviili, valamennyi olyan tev6kenys6ge, amelybcil
ad6koteles j ovedelme szirmazik:

a)
b)

A tev6kenys6g megnevez6se: -----

aa

A kifizet<i szem6lye (kiv6ve a jogszab6lyon alapul6 titoktart6si ktitelezetts6g al6 es6
tev6kenys6gek): -

c)
d)

Aj<ivedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rendszeress6g, eseti vagy id6szakos): A jtivedelem (brutt6) risszege: ----- Ft

Csak az orsz6ggyiil6si k6pvisel6 tttlti ki

!

vagyoni eilapot idapontja: 2019.12.31. Jivdhagyva: 2020.01.22. Nyomtatua: 2020.01.22.
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C) r6sz
G AZDASAGI ERDEKELTSEGI

NYILATK OZAT

Gazdasigi tirsasigban fennill6 tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:
I.

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gazdasrlgi tarsas6g neve: -----

Sz6khelye:

---

Gazdas6gi tarsas6g

formija: -----

Az 6rdekelts6g form6ja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. eset6n beltag/kiiltag stb.):

----

A tulajdoni 6rdekelts6g keletkezdskori ar6nya: -----%
A tulajdoni 6rdekelts6g jelenlegi arimya: -----%
Nyeres6gb6l val6 r6szesed6se:

-----%

Agazdasigi t6rsas6gban viselt tiszts6ge: ----

Vagyoni
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D) r6sz

KIMUTATAS
az orsziggyiiil6si k6pviseldnek az Orszitggytil6stdl, sajrit prirtjit6l vagy
k6pvisel6csoportjdt6l, illetve a ttirv6nyhoz6i munkAtthmogat6 alapftvinyt6l kapott, a
k6pvisel6 munkijinak ell6t6s{hoz sziiks6ges vagy rzzal szoros tisszefiigg6sben l6v6
juttatdsokr6l 6s ingyenes hasznilatba adott dolgokr6l (a tovibbiakban: juttatis)

A juttatfs megnevez6se

A juttat{s ideje

A juttatds 6rt6ke

201 4. majus 8.

SIM kartys

0

20l9..iilius I

Samsuttg Galaxi J5

4

Irodaltusznal0t

Ttin,eny s:erint

2014. oktitber

I

2990

m

2019.

jillius

l

2014. november

14.

e gh

atdrozott 6rt 6kbe n

SIM kdrg,a

0

LENOVO Thinlqad,

24 2 000

Notebook I-,540
201 5. dec'ember

3l

Video.filnt

60000

I

Video/ilnr

4s000

CANON Powrshot

t t 6528

201 5. dec'entber 3

2016 mdjus 23

fdnykepezcigep
201 6. s:eptember 6.

Projektor ACER X I 27 3

87898

201 6. s:eptember 6.

GPS novi gacios kesztilek

3220s

GARMII{
201 6. szelttember 6.

Targyalris:ek

8460

201 6. szeptember 6.

Targyal6szek

8460

201 6. s:eptember 6.

Targyalosztk

8460

201 6. szeptember 6.

Targl,al65zdk

8460

201 6. szeptember 6.

Tdr91,al65;zek

8460

201 6. szeptember 6.

Targ-valo,szek

8460
000

201 8.

.februdr I 6.

201 8.

.fbbntdr

I 6.

S:ek Jbmvdzas kdrp i tozot t

7000

201 8.

.lbbrudr

I 6.

Szek .femvazas ka rpi

tozott

7000
7000

Szek

/bmvuzas kdr1ti tozo I t

7

201 8. Jbbrucir I 6.

Sz

d

k fdmv,it:os krirp i tozo tt

20lB.februar

16.

Sz

d

k

.ftmvri: cr s ka rp it ozo tt

7

201 8. /bbruar

I6.

Szd k

fimt,dza s ka rp itozo tt

7000

000

Csak az orszdggyiil6si k6pvisel6 tttlti ki!
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2018. februdr I 6.
201 B.

/bbrudr I 6.

2018. ./bbr"udr I 6.
201 8.

aprilis

2018. aprilis

dk femvcizas ka rp i tozot t

7

000

Szek /'emvazas karpitozcttt

7

000

SI OIV magasJbny{i aszt a I

37716

SIM karq,s

0

Mobiltelefon lPhone X 64

27085 2

Sz

GB

Notebook DELL Latitude
5 4 80 * eger+ taska

245500

2019. oktober

MikroJon ripctr t er ROD E

38189

201 9. oktober

InterJesz RODE i-XLR

3

201 8.

aprilis

6929
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E) r6sz

KIMUTATAS
az orszitggyff l6si k6pvisel6nek k6pvisel6i megbizatdsival tisszefiigg6sben kapott
ajdnd6kair6l6s az e nyilatkozat D) pontja al6 nem tartoz6 ingyenes juttat{sair6l (a
tovdbbiakban : aj 6nd6k)

Az ajrind 6kozis ideje

Az

aj

rlnd6k megneve zilse

Az ajrind6k 6rt6ke

Csak az orsz6ggyiil6si k6pvisel6 tttlti ki!
iddpontja: 2019.12.31. )6vihagyva: 2020.01.22. Nyomtatva: 2020.01.22.
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F) r6sz

KIMUTATAS
bdrmilyen tev6kenys6ge, ing6, vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhez fiiz6d,6 egy6b
jogosultsfga alapj6n, tovibbi e nyilatkozat C) pontjiban megieltilt gazdasigi
t{rsas6g(ok)nak juttatott rillami, illetve eur6pai uni6s t{mogatisokrril (a tov6bbiakban:

timogatis)
A timogatis

A timogatis

A tdmogatis

A timogatist

jogosultja

megszerz6s6nek

megszerz6s6nek

ny'tijt6

jogcfme, m6dja

idtirontja

A timogat{s c6lja

A timogatist
i'rt6ke

Kelt: Budapest , 2020 ev januar h6 22. nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem egy ktiztis hiztartisban 616 hrizas-/6lett6rsam,

valamint a velem kozos hdztartdsban elo gyermeke(i)m,
ny

i I at

ko zatittln y i latkozatait .

a

k6pvisel6 alilirilsa

Csak az orsz6ggyfil6si k6pvisel6 ttilti ki!
Vagyoni ,llapot iddpontja: 2019.12.31. Jdvihagyva: 2020.01.22. Nyomtatlla: 2020.01.22.

