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Orsz6ggyfil6s
Mentelmi bizotts6g

)',I(iacest, Sz6clrenYi rkP. 19.

Az Orszriggytildsrol sz6l6 2012. dvi XXXVI. tdrvenlr l. sz. melleklete alapjrin

Voglton-, jdvedelem- ds gozdasdgi drdekeltsdgi nyilatkoxat orszdgglt{ilisi

kdpviself szdmdra

A nyilatkozatot ado szemelye

I

.

a)
b)

A nyilatkozatot ado: ors:(iggf iilesi

kepvise16

orsziiggyrildsi k6pvisel6
az orczilggyiildsi kdpviselovel kdzds hiztartdsban 616 hiizas- vagy 6lett6rs (a
tov ribb i akb an; hdzas- I el ett6rs)

c)

az orszitggyiildsi k6pviselcivel kdzds hdztartisban 6ki gyermek (a tovribbiakban:
gyermek)

2

Az orszilggytildsi kdpvisel6 neve: Fctrkus Gergely

3

A hinas-lelett6rs neve: -

4

A gyermek(ei) neve: -
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A) r6sz

VAGYONI NYILATKOZAT
r.

Ingatlanok

I

a)

A teleptilds neve. ahol azingatlan fekszik (Budapesten ker0let is):

b)

Az ingatlan tertiletnagysiiga:

c)

Mtivelesi

d)

Az dpiilet fii rendeltetdse szerinti jellege (lak6hriz, UdUlo, gazdasdgi dpUlet stb.), az
dpiilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogijellege (csakldi h6z. tiirsashdz. szdvetkezetihdz, miiemlek, mtihely,
Uzlet, mtiterem, rendelo, gardzs, btinyatelek stb.):

f)

A nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszniilo. haszondlvezti, bdrlo

irga

(vagy a mtiveles alol kivett tertilet elnevezese):

stb.):

g)

Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni hanyad mdrteke: -----

h)

A szerzesjogcfme, ideje

(a

jogviszony kezdete):

Az ingatlan-nyi lvdntart6si adatokkal megegyez6en kell kittilteni

!
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II.
Nagy 6rt6kii ing6srigok

l. G6pjirmtivek:
a) szemelygepkocsi:

a szerzes ideje, jogcfme:

Hyunclui 130 (201 1)

tfpus

2018. 0l . 16., l'dsarlds

b) tehergepj6rmti, autobusz:

tipus

a szerz.es ideje, jogcfme:

c) motorkerekpiir:

tfpus

a szerzes ideje, jogcfme:

2.Yizi vagy l6gi jrlrmii:
a)

jellege:

-

tipusa:

-

a szerues ideje,

jogcime:

-

3. V6dett miialkotds, v6dett gyiijtem6ny:
a) egyedi alkotiisok:
megnevezese

db

megnevezese

db

a szerz6,s ideje, jogcfme: -----

b) gytijtemeny:

a szerzes ideje, jogcfme: -----

4.

Egydb, darabonkdntvagy k6szletenkdnt (gyrijtemdnykdnt) a mindenkori k6pvisel<1i
alapdij hathavi risszegdt meghalad6 drtekii ing6s6g:

a) megnev ezes:
Vagyoni allapot idopontja: 2019.12.31. lovahagyva: 2020.01.08. Nyomtatva: 2020.01.08.

-4a szerzes ideje, jogcfme

5.

Ertdkpapirban elhelyezett megtakarft6s vagy egydb befektetds (r6szv€ny, kdtvdny,
rdszjegy. ki ncstrirj egy, vagyonjegy. nagy drtdkii biztosft6s. stb.) :

megnevezds:
ndv6rt6k. biaosftrisi

Magvur iltampapir

6sszeg:

6.000.000, -

6.

Takarekbetetben elh elyezett megtakarftds: ----- Ft

7.

A mindenkori k6pvisel6i alapdij hathavidsszegdt meghalad6 klszp5nz: ----- Ft

8.

Az d,sszessdgdben a mindenkori kdpvisel<ii alapdfj hathavi dsszegdt meghalad6
pdnzintezeti sz6mlakdvetelds vagy m6s. szerzodds alapj6n fenndl16 pdnzk6vetel6s:

a)

penzintezeti szdmlakoveteles:
forintban:
d

b)

9.

ev

izitban ( fori ntdrteken

)

:

mds szerzodes alapjan fennallo penzkoveteles osszege: ----- Ft

Miis, jelentosebb ertdkri vagyont6rgyak, ha azok egyUttes 6rtdke a mindenkori
kepviseloi alapdfj hathavi 6sszeg6t meghaladja:
megnevezes
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III.
Tartoz6sok
Ebben a rovatban k6rjiik feltiintetni akdztartozis cim6n, valamint a p6nzint0zettel vagy
maginszem6lyekkel szemben esetlegesen fennill6 tartozisait

l.Kdztartoziis (ad6, vilm. illetek. tb. jrirul6k stb.): ----- forint
2. Penzintezettel szembeni tartozl,s (hitel, kdlcson stb.): ----- forint

3. Magiinszemdlyekkel szembeni tartozirs: ----- forint

IV.
Egy6b ktizlend6k

Vagyoni allapot idopontja: 2019.12.31. lovdhagyva: 2020.01.08. Nyomtatva: 2020.01.08.

6

B) resz
.I O

VE D E L E M NYI LAT

KOZAT

(az orszhggyiil6si k6pvisel6 javadalmazds6n kfviili ad6ktiteles jtivedelmek)

I

Foglalkoz6sa:
Munkahelye:

Sz[netelteti-e foglal koz itsit?: ----Fogl alkozitsdbol sz6rm azo havi adokoteles (brutto) jovedelme:
----- Ft
2.

Az l. pontban frt foglalkoziisiin kfvUli, valamennyi olyan
ad6kdte les j tivede I m e

a)
b)

szirmazik;

A tevdkenysdg megnevezdse: -----

A kifizet6 szem6lye (kivdve a jogszabrllyon alapul6 titoktart6si kdtelezettsdg al6 es6
tevdkenysdgek):

c)
d)

tev6kenysdge, amelybril

----

Ajdvedelem rendszeressdge (havi, egydb rendszeress6g, eseti vagy id6szakos):

----

Ajdvedelem (brutt6) dsszege: ----- Ft

Csak az orsziggyfildsi k6pvisel6 tOlti ki!
iddpontja: 2019.12.i1. )6vdhagyva: 2O20.O1.O8. Nyomtatva: 2020.01.08.
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C) r6sz
G AZDASAGI ERDEKELTSEGI

NYILATKO ZAT

Gazdasigi tirsasigban fennrill6 tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:
r.

l.

Gazdasrigi t6rsas6g neve: -----

2.
3.
4.
5.
6.
.
8.

Szdkhelye:

7

----

Gazdas6git6rsas6g form6ja:

---

Az drdekeltsdg formiija (tulajdonos, r6szvdnyes, bt. eset6n beltag/ktiltag stb.):

----

A tulajdoni drdekeltsdg keletkezdskori ariinya: -----%
A tulajdonidrdekeltsdg jelenlegi arinya: -----%
Nyeresdgbtll val6 r6szeseddse: ----- %

A gazdasigi tdrsas6gban viselt tisztsdge: -----

Vagyoni allapot idopontja: 2019.12.31. lovahagyva: 2020.01.08. Nyomtatva: 2020.01.08.
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D) r6sz

KIMUTATAS
az orszhggyfil6si k6pvisel6nek 'az Orsziggyiil6st6l, sajdt pirtj{t6l vagy
k6pvisel6csoportj{ttll, illetve a ttirv6nyhoz6i munkdt timogat6 alapitvdnyt6l kapott, a
k6pvisel6 munk6jinak elkltrisdhoz sztiks6ges vagy azzal szoros tisszeftigg6sben l6vd
juttat6sokr6l 6s ingyenes hasznilatba adott dolgokr6l (a tovibbiakban: juttatis)

A juttatis ideje

A juttatfs megnevez6se

A juttatis 6rt6ke

20t8.il.06.

2 db Lenovo ThinkPad

20 I 1.05.06.

2 db Samsung Guloxt' muhil 21.990 Ft

20 I 1.05.06.

SIM karty'a

a tdr-veny szerint
meghatarozott ertdk

20 I 1.05.06.

ii:emctU,ctgk[rrlvu

a tortteny .szerinl
meghatarozotl ertek

2011.07.1I

buclapesti lakas berlese

a tdn,ery szerint
meghcttarozott ertek

20 t 8.07.09.

I

i.s:ukec'.s ke

i iroclu

201 8.08. 1 5

I

al ahcin),cri

iroclu

20 I 5.01.05.

kec'el

20t5.03.I8.

kiskunhulasi iroclu berlese

a ldrt iny szerint
meghalaro:ott ertek

201 5.01. I 6.

I db. .Yerox

105.000 Ft

be

rl e.se

be rle se

i iroclu herle.se

296.950 Ft

torttiny Szerint
meghatarozott erldk
ct

lotttriry szerint
meghatarozotl ertek
ct

tdrtteny szerinl
meghalaro:olt ertek

ct

ifitn kc iond I is nyom I al o

m

u It

20t5.01.t6.

I

clh.{srrs rouler

201 5.01. I 6.

Kiil.sd v'inchesler

0Ft

201 5.01. I 6.

3 clb gur=on ir6a:;:lctl

36.t100 Ft,/clb

20t5.01.t6.

3 clh g0r:0n .s:ekriny

55.600 Ft,/clb

201 5.01. I 6

3 clh gnr:on ktnle)ner

1l .900 Ft/clb

201 5.01. I 6.

3 dh ghrgds.fbrg6s:ik

19.800 Ft/clb

20t5 t2.t5
20 t 1.05.30.

kii:Jit r ga I m u kd:ri.ss i g i

11.210 Ft

ki;:le ke de s i ki;l t si gt e r i t e s

a l6r'Yen1, szerinl
meghalarozolt ertek

Tevekenysiget segitii

a ldrt,riry szerint

Csak az orszriggytil6si k6pvisel6 titlti ki!
iddpontja: 2019.12.31. l6v6hagyva: 2020.01.O8. Nyomtatva: 2020.01.08.
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:;:e me lv:e I

rueghatdro:olt ertek

2011 05 30

SIM Kctrtvct

0Ft

201 8.05 09.

,Yolehook De ll Lut itude

215.000 Ft

201I I0.I2

TP-Link Stick

5000 Ft

Sont,sung Golcay 51

21900 Ft

20

I 7.05.2

3.

2018 05.I0.

Ipfutne

X

2-0.852 Ft
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E,) r6sz

KIMUTATAS

tz orsz'iggyilil6si k6pvisel6nek k6pvisel6i megbizatisdval tisszefiigg6sben kapott
ajind6kai161 6s az e nyilatkozat D) pontja al6 nem tartozf ingyenes juttatdsair6l (a
tov6bbiakban : ajdnd6k)
Az ajrind6kozris ideje

Az ajrind6k megnevezdse

Az ajind6k 6rt6ke

Csak az orsz6ggyiildsik6pvisel6 t0lti ki!
Vagyoni ,llapot iddpontja: 2019.12.31. J6vihagyva: 2020.01.08. Nyomtatva: 2020.01.08.
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F) r6sz

KIMUTATAS
brirmilyen tev6kenys6ge, ing6, vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhez fiiz6d6 egy6b
jogosultsiga alapjin, tovibbd e nyilatkozat C) pontjiban megieltilt gazdasdgi
tirsasdg(ok)nak juttatott 6llami, illetve eur6pai uni6s tdmogatisokr6l (a tov6bbiakban:

timogatis)
A t{mogat{s

A timogatfs

A trimogatfs

A tfmogatdst

jogosultja

megszerz6s6nek

megszerz6sdnek

nyfjto

jogcime, nrridja

idripontje

A t{mogatiis cdlja

A trimogat{st
6rt6ke

Kelt: Kecel , 2020 ev 0l ho 0tJ. nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem egy kdzds hdztartisban dl6 h6zas-l6lett6rsam,

valamint a velem kozos hintartiisban 616 gyermeke(i)m,
ny

i

I

atkoz atifil nyi latkozatai t.

a kepviselo al

ilirisa

Csak az orsziggyiildsi kdpvisel6 titlti ki!
id6pontja: 2019.12.31. )6vdhagyva: 2020.01.08. Nyomtatva: 2020.01.08.
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