Orsz6ggY0l6s
Mentelmi bizotts6g
1054 Budapest, Sz6cftenYi

rkp

19.

Az Orsz6ggyfl6sr6l sz6l6 2012. 6vi XXXVI. torv6ny l. sz. mclldklcte alapjin

Vagton-, jdvedelem- is gazdasdgi irdekeltsigi nyilatkozat orszdggfrlisi
kdpviselfl szdmdra

A nyilatkozatot ado szem6lye

l.

A nyilatkozatot ad6: ors:aggt'tilisi kepviselS

a)
b)

orsziggyiil6si k6pvisel6

c)

az orszitggyildsi k6pvisel6vel kriz<is hiztartbsban 616 gyermek (a tov6bbiakban:
gyermek)

2.
3.
4.

Az orszitgg.ytil6si k6pvisel6 neve: Balc:o Zoltan

az orsziggyil6si k6pviseldvel krizris hflztarthsban 616 h6zas- vagy 6lett6rs (a
to vribb i akba n: hizas - I €lettrirs)

Ahinas-/6lett6rs neve: Balc=one dr. )icrgl' Katalin

A gyermek(ei) neve: n-)'
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A) r6sz

VAGYONI NYILATKOZAT

I.
Ingatlanok'
1.

a)

A telepiil6s neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kertilet is)
Budajend

b)

Az ingatlan tertiletnagysiiga:
908 m'

c)

Mrivel6si 6ga (vagy a mtivel6s al6l kivett tertilet elnevez6se):

d)

Az 6ptilet fii rendeltet6se szerinti jellege (lak6hiz, tidiil6, gazdasrigi 6piilet stb.), az
6piilet alaptertilete:

lak6ha:,

e)
0

125 m'
Az ingatlan jogijellege (csal6di h6z, tilrsashdz,szovetkezetihiz, mfiemldk, mtihely,
iizlet, mtiterem, rendel6, garizs, bSnyatelek stb.):

csalddi hd:
A nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvez6, b6rl6
stb.):
tulajcktno.s

s)

Kozos tulajdon eset6n a fulajdoni h6nyad mert6ke: I /2

h)

A szerzlsjogcime, ideje

(a

jogviszony kezdete): vitel. 2002

2.
a)

A teleptil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):
Pecsely

b)

Az ingatlan tertiletnagys

6ga:

3125 m'

Az ingatlan-nyilvdntartdsi adatokkal megegyez6en kell kit<ilteni!
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c)

Miivel6si trya (vagy a mtivel6s al6l kivett tertilet elnevez6se):
g,,ep-lege16-szdnt6

d)

Az 6ptilet fii rendeltet6se szerintijellege (lak6hin, tidtil6, gazdasdgi 6ptilet stb.), az
6ptilet alaptertilete:
gazdasdgi ipillet, 50 m'

e)

Az ingatlan jogi jellege (csalldi h6z, t6rsashdz, szrivetkezetihin, mtieml6k, miihely,
tizlet, mtiterem, rendel6, garilzs, binyatelek stb.):

0

A nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s hasm6l6, haszonElvez6,bilrlil
stb.):

g)
h)

mlajdonos
tulajdon eset6n a tulajdoni hrinyad m€rt6ke: l/2

K<iz<is

A szerz6s jogcime, ideje

(a

jogviszony kezdete): 6pitis. 1998-2014
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ll.
Nagy 6rt6kti ing6s6gok

l. G6pjrirmiivek:
a) szem6lygepkocsi:

a szerz6,s ideje, jogcime:

a szerz€,s ideje, jogcime:

b) tehergepj 6rmti, aut6busz:

Nrssan

X TRAIL

tipus

201 5, vdtel, I /2

tulajdon

OPEL MOKKA

X

2019, vetel,

tf

pus

l/2 tulajdon

,) ,)

tipus

a szerzls ideje, jogcime:
c) motorker6kp6r:

,) ,,

tipus

a szerz6,s ideje, jogcime:

2.Yizi vagy l6gi jirmii:
a)

jellege:

), ,)

tfpusa:

a szerzes ideje, jogcime:
3. V6dett mtialkotis, v6dett gyiijtem6ny:
a) egyedi alkotdsok:
,, ,,

megnevez6se

db

megnevez6se

db

a szerzes ideje, jogcime:

b) gytijtem6ny:
,, ,,

a szerzes ideje, jogcime: -----

Vagyoni
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Egy6b, darabonk6nt vagy k6szletenk6nt (gyiijtemenyk6nt) a mindenkori k6pvisel6i
alapdij hathavi osszeg6t meghalad6 6rt6kti ing6s6g:

4.

,, ,t

a) megnevez6s:

a szerz6,s ideje, jogcfme

5.

Ert6kpapirban elhelyezett megtakaritds vagy egy6b befektet6s (r6szv6ny, k<iw6ny,
r €szjegy, kincst6rj egy, vagyonj egy, nagy 6rt6kti biztositiis, stb. ) :
t)

megnevezes:

t,

nev6rt6k, biztositasi risszeg:

6.

Takarekbet6tben elhely ezett megtakarit6s: "- " Ft

7.

A mindenkori k6pvisel6i alapdij hathavi risszeg6t meghalad6 kflszpflnz; "-"Ft

8.

Az osszess6g6ben a mindenkori k6pvisel<ii alapdij hathavi tisszeg6t meghalad6
p lnzintlzeti sz6m I akovete I 6s vagy m6s, szerz6d6s alapjin fenn 6l I 6 p6nzktivetel

a)

p6nzi

n

tlzeti sziml

akovete

I

6s

6s

:

:

forintban: I .475.000.deviziban (forintert6ken): I 6. 2 50.000.-

b)

9.

m6s szerzodes alapjin fenn6llo p6nzkovetel6s osszege:

"-'Ft

M6s, jelentrisebb 6rt6kii vagyontdrgyak, ha azok egytittes 6rt6ke a mindenkori

k6pvisel<ii alapdij hathavi osszeg6t meghaladja:
megnevez6s : lakberende=is
megnevez6s : ha:turtusi gepek
megnevez6s :

audio-vi:ualis es inlromatikai es:kti:tik
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III.
Tartozisok
Ebben a rovatban k6rjiik feltiintetni tkoztartozfs cim6n, valamint a pfinzintilzettel vagy
maginszem6lyekkel szemben esetlegesen fennill6 tartozisait

l. Koztartozis

(ado, vam' illetek, tb. j6rulek stb.): "-" forint

2. P6nzintezettel szembeni tartozits (hitel, kolcson stb.): "- " forint
3. Ma gilnszemelyekkcl szcmbeni tartozirs: "- " forint

IV.
Egy6b ktizlenddk
,t

,?
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B) r6sz

TOVEDELEMNYILATKOZAT
(az orszfiggy{il6si k6pvisel6 javadalmazishn kfviili ad6ktiteles jiivedelmek)
I

2.

Foglalkoz6sa:
Munkahelye: "-"
S ztinete I teti-e fogl alkozirsdt? : ----Foglalkoz6seb6l sz6rm azo havi ad6koteles (brutto) jovedelme
----- Ft

Az l. pontban irt foglalkoz6s6n kiviili, valamennyi olyan tev6kenys6ge, amelyb<il
ad6kriteles j rivedelme szdrmazik:

a)
b)

A tev6kenys6g megnevezbse'. "-"

A kifizet6 szemdlye (kiv6ve a jogszabilyon alapul6 titoktartisi ktitelezetts6g al6
tevEkenys6gek):

c)
d)

es6

----

A jovedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rendszeressdg, eseti vagy id<iszakos):

-:-

A jrivedelem (brutt6) osszege: ----- Ft

Csak az orsz6ggyil6si k6pviselS tttlti ki!
vagyoni eilapot iddpontja: 2019.12.31. )6vdhagyva: 2020.01.08. Nyomtatva: 2020.01.08.
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C) r6sz
G AZDASAGI ERDE KELTSEGI

NYILATK OZAT

Gazdasigi tirsasfgban fennill6 tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:
I.

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

Gazdasigi tirsas6g neve: "-"
Sz6khelye:

---

Gazdas6gi tiirsas6g form6ja:

---

Az 6rdekelts6g formrija (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. eset6n beltag/ktiltag stb.):

---

A tulajdoni 6rdekelts6g keletkez6skoriarinya: -----%
A tulajdoni 6rdekelts6g jelenlegi arfinya: -----%
Nyeres6gb6l val6 r6szesed6se:

A

-----%

gazdasi,gi t6rsas6gban viselt tisas6ge:

Vagyoni

----

illapot iddpontja:2019.12.31. l6vdhagyva:2020.01.08. Nyomtatva: 2020.01.08.

I

D) r6sz

KIMUTATAS

rz orsziggyiil6si k6pvisel6nek az Orsziggyiil6st6l, sajdt prf,rtjit6l vagy
k6pvisel6csoportjit6l, illetve a ttirv6nyhoz6i munkit t{mogat6 alapitvf,nyt6l kapott, a
k6pvisel6 munkijinak ellitisrihoz sztiks6ges vagy azzal szoros tisszefiigg6sben l6v6
juttatisokr6l 6s ingyenes hasznilatba adott dolgokr6l (a tovibbiakban: juttatis)
A juttatis ideje
2019. julius

A juttat{s 6rt6ke

A juttat{s megnevez6se
Notebook Dell

245 500.-

2019.

julius

Notebook Lenovo 2db

484 000.-

2019.

julius

Nyomtato

t

2019.

jfilius

Iroda bfitorok

864 979.-

05 000.-

Csak az orszrlggyiil6si k6pvisel6 ttilti ki!
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E) r6sz

KIMUTATAS
az orsziggyiil6si k6pvisel6nek k6pvisel6i megbizatisival tisszeftigg6sben kapott
aj{nd6kair6l 6s az e nyilatkozat D) pontja al6 nem tartozil ingyenes juttatisair6l (a
tov{bbiakban: ajrind6k)

Az ajrind6k ozis ideje
t, ,,

Az ajrind6k
t,

,t

Az ajrflnd6k 6rt6ke

m egn evez6se

,, ,)

Csak az orszriggyiil6si k6pvisel6 tttlti ki!
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F) r6sz

KIMUTATAS
birmilyen tev6kenys6ge, ing6, vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhezftizddfl egy6b
jogosults6ga alapjin, tovdbbi e nyilatkozat C) pontjdban megieltilt gazdasigi
t{rsasdg(ok)nak juttatott dllami, illetve eur6pai uni6s timogatdsokr6l (a tovibbiakban:
timogatis)
A timogatis

A timogat{s

A timogatis

A timogatist

jogosultja

megszerz6s6nek

megszerz6s6nek

nyfjtri

jogcfme, m6dja

id6pontja

,, ,,

,, ,,

,) ,,

), ,,

A timogatist

A timogatis c6lja

6rt6ke

,?

))

),

J'

Kelt: Budapest , 2020 6v januar h6 06. nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem egy koz<is hilztartisban 616 h6zas-l6lett6rsam,

hdzastdrsam
valamint a velem kriztis h6aartrlsban 6l<i gyermeke(i)m,
n

y i I atko zattfi I ny

llatkozatait .

/,)-lcuJr'AM
a kepviselci alilirhsa

Csak az orsz6ggyiil6si k6pvisel6 tdlti ki!
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