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Az Orszriggytildsr6l sz6l6 2012. 6vi XXXVI. tdrv6ny l. sz. melldklete alapj6n
Vagyo n-, j 6vede I e m-

is gozdasdgi drde ke ltsdg i

ny ilotkozot orszdggt

iilisi

kdpviself szdmdro

A nyilatkozatot ado szemelye

I

.

A nyilatkozatot ado: ors:cigggt'iild.si kepviself

a)
b)

orszriggyfildsi kdpviseki

c)

az orszitggytildsi kdpvisel<ivel kdz6s hiztartisban dl<i gyermek (a tovribbiakban
gyermek)

2

Az orszeggytilesi kepviselo neve: \'unkovic.s Tibor

3

A hinas-lflettiirs neve: Kovtics Lucu ('senge

4

A gyermek(ei) nev e: Nunkovic.s Junka

az orsziggytil6si kdpvisekivel kdz6s hdztanisban 6l<i h6zas- vagy dlettdrs (a
tovdbb i akba n: hinas- I elettiirs)
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A) resz

VAGYONI NYILATKOZAT
r.

Ingatlanok
I

a)

A telep0l6s neve. ahol azingatlan fekszik (Budapesten keriilet is):

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga:

c)

Mtivelesi 6ga (vagy a mtiveles al6l kivett tertilet elnevezese):

d)

Az dpUlet 6 rendeltetdse szerinti jellege (lak6h6z, iidiil6, gazdasigi dpUlet stb.), az
dpiilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogijellege (csakidi hiiz. t6rsash6z. szdvetkezetihin, m[iemlek, m[ihely,
Uzlet, mtiterem, rendelo, gardzs, brinyatelek stb.):

l)

A nyilatkoz6 jogdll6sa (tulajdonos. 6lland6, illetve tart6s haszniil6, haszon6lvez6, bdrlo
stb.):

g)

Kdzos tulajdon esetdn a tulajdoni hrlnyad m6rtdke: -----

h)

A szerzesjogcfme, ideje (a jogviszony kezdete):

Az ingatlan-nyilv6ntart6si adatokkal megegyezSen kell kitdlteni

!
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II.
Nagy ertekti ingosrigok

l. G6pjirmiivek:
a) szemdlyg6pkocsi:

Opel

a szenes ideje, jogcfme:

Astra

tfpus

20 I 9.05.09., iizembentqrto (lizingszerzddes kere tehen)

b) tehergdpj6rmri, autobusz:

tf

pus

tf

pus

a szerues ideje, jogcfme:
c) motorkerekpdr:
a szerzes ideje, jogcfme:

2.Yizi vagy l6gi jrirmii:
a)

jellege:

-

tipusa:

-

a szenes ideje,

jogcfme:

-

3. V6dett miialkotis, v6dett gyiijtem6ny:
a) egyedi alkotilsok:
megnevezdse

db

megnevezese

db

a szerzes ideje, jogcime: -----

b) gytijtemeny:

a szerzes ideje, jogcime: -----

4.

Egy6b, darabonkdnt vagy kdszletenkdnt (gyrijtemdnykdnt) a mindenkori kdpvisel6i
alapdij hathavi dsszeget meghalad6 drtdkti ing6srig:

a) megnevezds:
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-4a szerzes ideje, jogcime:

5.

Ert6kpapirban elhelyezett megtakaritris vagy egydb befektetds (rdszvdny. kdtveny,
rcszjegy . k i ncstrirj egy, vagyonj egy. nagy drtdkii b iztos itris. stb. ) :

megnevezds:

nevertdk, biztositrlsi osszeg

6.

Takarekbetetben elhelyezett megtakarftils: 0 Ft

7.

A mindenkori kdpvisel<ii alapdij hathavi dsszegdt meghalad6 kiszpenz:0Ft

8.

Az dsszessdgeben a mindenkori kdpviselcii alapdij hathavi dsszeget meghalado
p enzint€zeti szdm akdvete I ds v agy mds. szerzild ds a apj rln fen n 6 I I 6 pdnzkdvete
I

a)

penzintdzeti szdml ak6v

I

ete

I

I

es :

es:

forintban:
dev

b)

9.

izihan (forintdrteken) : -----

m6s szerzodes alapjiin fenn6llo penzkoveteles osszege: ----- Ft

M6s, jelentosebb drtekii vagyont6rgyak, Ira azok egyUttes 6rtdke a mindenkori
kdpvise16i alapdij hathavi dsszegdt meghaladja:
megnevezes:
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III.
Tartozisok
Ebben a rovatban k6rjiik feltiintetni akdztartozis ci,m6n, valamint a p6nzint6zettel vagy
mag{nszem6lyekkel szemben esetlegesen fennfll6 tartozdsait

l.Kdztartoziis (ad6, viim. illetek.

tb.

jriruldk stb.): ----- forint

2.P€nzintezettel szembenitartoz6s (hitel, kdlcsdn stb.): 3.900.000 klidkhitel, druhitel.
a

utdhi t e l, ./blyds:am I ah

i te

I1

forint

3. Magdnszemelyekkel szembeni tartozirs: ----- forint

IV
Egy6b ktizlenddk
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B) resz
rOVE, DELE M NYI

LATKOZAT

(az orszhggyiil6si k6pvisel6 javadalmaz6sfn kiviili ad6ktiteles jtivedelmek)
I

Fogl alkozitsa: ----Munkahelye:

Sztinetelteti-e foglalkozdsat?: ----Fogl alkozitsabol szdrmazo havi adokoteles (brutt6) jovedelme:

----- Ft
2.

Az l. pontban (rt foglalkoziisiin kfvtili, valamennyi olyan tevdkenys6ge, amelyb6l
ad6kdte les j 6vede me szirmazik;
I

a)
b)

A tev6kenys6g megnevezdse: ----A kifizetri szemdlye (kivdve a jogszabdlyon alapul6 titoktartiisi kdtelezettsdg aki
tev6kenysdgek):

c)
d)

esci

---

Ajdvedelem rendszeress6ge (havi, egydb rendszeressdg, eseti vagy id<iszakos):

----

Ajdvedelem (brutt6) 6sszege: ----- Ft

Csak az orsz6ggytildsi kdpviselS t6lti ki!
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C) resz
G AZDASAGI ERDEKELTSEGI

NYILATK OZAT

Gazdasrlgi tirsasigban fennrill6 tisztsdge vagy 6rdekelts6ge:
r.

l.
2.
3.
4.

Gazdasigi t6rsasdg neve: -----

5.
6.
.
8.

A tulajdoni drdekeltsdgkeletkezdskori ariinya: -----%

7

Szdkhelye:

----

Gazdasigi t6rsasiig formrlja:

----

Az 6rdekeltsdg formrija (tulajdonos, rdszvdnyes, bt. esetdn beltag&tiltag stb.):

---

A tulajdoni irdekelts6g jelenlegi arinya: -----%
Nyeresdgb6l val6 rdszeseddse: ----- %

A

gazdasdgi t6rsas6gban viselt tisasdge: -----

Vagyoni allapot idoponAa: 2019.12.31. lovahagyva: 2020.01.15. Nyomtatva: 2020.01.15.

D) r6sz

KIMUTATAS
az orsziggyiildsi k6pvisel6nek az Orszhggyffl6st6l, sajrlt pirtjit6l vagy
k6pvisel6csoportjit6l, illetve a ttirv6nyhoz6i munkit timogat6 alapitvinyt6l kapott, a
k6pvisel6 munkrij6nak elldtisihoz sztiks6ges vagy azzal szoros tisszefiiggdsben l6v6
juttatrlsokr6l 6s ingyenes hasznilatba adott dolgokr6l (a tovibbiakban: juttat6s)
A juttatis ideje

A juttatis 6rt6ke

A j uttatds megnevez6se

201 9.07.08.

ii:emaryugkarlyq

Tdrvenl, szerinl
meghctlarozolt irlek

2019.07.08.

iroduhos:ncilut

Tdn ery szerint
meghatarozotl ertek

2019.07.08.

teviken!,seget segitd

.s:emily:el

Toniny szerint
meghalaro:oll irtek

2019.07.qtt.

SIM kirtycr

0Ft

201 9.07.08.

Mobil tele.fon (Iphone XS61

2-0.t15 2 Ft

GB)
2019.07.08.

),{ote

book

De

ll

Lat it ude

215.500 Ft

5180 +egir+ tdskn

Csak az orsziggyiildsi kipvisel6 t6lti ki!
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E) r6sz

KIMUTATAS
az orszflggyiil6si k6pvisel6nek k6pvisel6i megbizatisival tisszefiigg6sben kapott
ajrind6kair6l6s az e nyilatkozat D) pontja al6 nem tartozb ingyenes juttatisair6l (a
tovibbiakban : ajfnd6k)

Az ajrlnd fikozis ideje

Az ajindek megnevez6se

Az ajrlnd6k ert6ke

Csak az orsziggyiildsi k6pvisel6 t6lti ki!
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F) r6sz

KIMUTATAS
birmilyen tev6kenys6ge, ing6, vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhezffiiz6d6 egy6b
jogosultsiga alapjin, tovibbi e nyilatkozat C) pontjiban megieltilt gazdasrigi
tirsasig(ok)nak juttatott 6llami, illetve eur6pai uni6s timogatisokr6l (a tovibbiakban:
timogatfs)
A tfmogat{s

A tfmogatds

A tfmogatiis

A tfmogat{st

jogosultja

megszerz6s6nek

megszerz6s6nek

nyfjt6

jogcime, nr6dja

idripontja

Kelt: BudttrySt , 2020

ev

.junuar ho I

A tiirnogatiis ci'lja

,\ tiimogatrist
6rt6ke

'. nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem egy kdzds hdztartisban 6lo h6zas-ldlettiirsam,

elettarsom

valamint a velem kozos hintartilsban dl6 gyermeke(i)m,
Nunkouics' Janka
ny i I atkoz atifil nyi I atkozatait.

a

iselo al ilirdsa

Csak az orsziggyiil6si k6pvisel<i tt lti ki!
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