Orsz6ggY0l6s
Mentelmi bizottrtlE1
1054 BudaPest, Sz&:h*n'i

il<'l

Az Orsz6gglrul6srcil sz6lo 2012. 6vi XXXVI. torveny 1. sz. melleklete alapj6n

Vagyon-, j dvedelem- ds gazdasdgi drdekeltsdgi nyilatkozat orszdggyiildsi

kdpviself sztimdra

A nyilatkozatot ado szem6lye

l.

A nyilatkozatot ad6: orszdggytilesi kepviselci

a)
b)

orsz6ggyiilesi k6pvise16
az orszaggyiilesi kepvisekivel kozos hiztartilsban 616 hinas- vagy 6lett6rs (a
tov6bbiakban : hdzas- I 6lett6rs)

c)

az orszilggytilesi k6pviselSvel kozos hdztartisban el6 gyermek (a tov6bbiakban:
gyermek)

2

Az orszaggyril6si k6pvisel<i

J-

A h6zas-lelett6rs neve: Potocska Gdbor

4

A gyermek(ei) neve: Potocska Gergci
Potocska Bdlint

neve: Potocskane Krirrisi Anita

a:
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A) r6sz

VAGYONI NYILATKOZAT
I.
Ingatlanok'
1.

a)

A teleptil6s neve, ahol azrngatlan fekszik (Budapesten kertilet is):
Siofok

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:
74 m'

c)

Mtivel6si

d)

Az eptilet ffi rendeltet6se szerinti jellege (lakohin, [idiil6, gazdasilgi 6ptilet stb.), az
epiilet alaptertilete :

e)

6ga

(vagy a mtivel6s a16l kivett tertilet elnevez6se):

lakoingatlan, 74 nl
Az ingatlan j ogi j ellege (csal6di hiz, tilrsashbz, szovetke zeti hiz, mtieml6k, mtihely,
tizlet, mtiterem, rendelci , garazs, b6nyatelek stb.):
tar,sashaz

0

A nyilatkozo jog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6lo, haszonllvezo, b6rlo
stb.):

s)

tulajdonos
Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m6rt6ke:

h)

A szerzes j ogcime,

l/2

idej e (a jogvis zory kezdete) : ad dsvAtul,

20

I

3

.

04. I 9.

)
a)

A teleptil6s neve, ahol az rngatlan fekszik (Budapesten kertilet is):
Si6fok

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:
60 m'

Az rngatlan-nyi lvdntartis i adatokka I me ge gy ezcien kell kito lteni !
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c)

Muvelest Lga (vagy a rniivel6s alol kivett teriilet elnevez6se):

d)

Az 6ptilet ffi rendeltetese szerinti jellege (lakohi,z, iidtil6, gazdasigi eptilet stb.),
eptilet alaptertilete

e)

0

az

:

lakoingatlan, 60 nl
Az tngatlan j ogi j ellege (csal6di hdz, tirsashaz, szovetke zetr hhz, mriemlek, mtihely,
iizlet, mtiterem, rendelci , gtrazs, bAnyatelek stb.):
tdrsasha:
A nyilatkozo jog6ll6sa (tulajdonos, 6llando, illetve tart6s haszn6l6, haszonElvezo, b6rl6
stb.):

s)

tulajdonos
Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m6rt6ke: 2/24

h)

A szerzes jogcime,

ideje (a jogviszony kezdete): ajandekozas, 2013.12.23.

3.
a)

A teleptil6s neve, ahol az tngatlan fekszik (Budapesten kertilet is):
Sagvar

b)

Az rngatlan tertiletnagys

6ga

:

2732 m'

(vagy a mtivel6s alol kivett teriilet elnevez6se):

c)

Muvelesi

d)

Az eptilet ff rendeltet6se szerinti jellege (lak6hbz, tidtil6, gazdasigi eptilet stb.), az

6ga

6ptilet alaptertilete

e)

0

:

lakoingatlan, 60 nl
Az ingatlan j ogi j ellege (csaladi haz, tarsashaz, szovetke zetr hiz, mtiemlek, mtihely,
izlet, mtiterem, rendelci, garizs, b6nyatelek stb.):
csaladi hdz
A nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos, 6llando, illetve tart6s haszn6l6, haszonllvezo,, b6rl6
stb.):

s)

tulajdonos
Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m6rt6ke:

h)

A

l/I

szerzes j ogcime, idej e (a jogvis zony kezdete) : cirdkles,

20

I

6. 0 2 . 2 5

.

4.
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a)

A teleptil6s neve, ahol az tngatlan fekszik (Budapesten kertilet is):
Kdnlta

b)

Az

rngatlan tertiletnagys6ga:

2002 m'

c)

Muvel6si

6ga

(vagy a mtiveles al6l kivett tertilet elnevez6se):

szdnt6

d)

Az eptilet fii rendeltet6se szerinti jellege (lak6hin, tidiil6, gazdasigi epiilet stb.), az
eptilet alaptertilete

e)

:

Az rngatlan jogi jellege (csal6di haz, tarsashaz, szovetkezetthaz, mtiemlek, mtihely,
ijzlet, mtiterem, rendelo, gar6zs, b6nyatelek stb.):

0

zdrtkerti ingatlan
A nyilatkozo jog6ll6sa (tulajdonos, 6llando, illetve tart6s haszn6lo, haszon6lvezo, b6rl6
stb.):

s)

tulajdonos
Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m6rteke:

h)

A szerz,bs jogcirne,

l/2

ideje (a jogviszony kezdete): circikles, 2016.02.25

5.

a)

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

b)

Az

rngatl an terti letnagys 6ga

:

4387 m'
c)

Muvelesi

6ga

(vagy a miivel6s alol kivett tertilet elnevez6se):

beepitetlen
d)

Az 6ptilet fii rendeltet6se szerinti jellege (lak6hiz, tidtil6, gazdashgi 6ptilet stb.), az
eptilet alaptertilete

e)

:

Az ingatlan jogi jellege (csal6di haz, tilrsashilz, szovetkezetihhz, mfiernlek, m[ihely,
ijzlet, mtiterem, rendelo, garizs, bSnyatelek stb.):

0

beepItetlen teriilet
A nyilatkozo jog6ll6sa (tulajdonos, 6llando, illetve tart6s haszn6lo, haszondlvezo, berlo
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stb.):

s)

tulajdonos
Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni hinyad m6rteke: 2/6

h)

A szerz,!,s jogcime, ideje (a jogviszony

kezdete): drcikles, 2016.02.25

6.
a)

A teleptil6s

neve, ahol az rngatlan fekszik (Budapesten kertilet is):

Erteny
b)

Az

rngatl an tertiletnagys 6ga

:

30 hektdr
c)

Mtivel6si

6ga

(vagy a mtiveles alol kivett tertilet elnevez6se):

szdnto

d)

Az 6ptilet ff rendeltetese szerinti jellege (lakoh6z, iidtil6, gazdasigi 6piilet stb.), az
eptilet alaptertilete

e)

Az

:

ingatlan jogi jellege (csal6di

hiz, tirsashiz, szcivetkezetihiz, mtieml6k, mtihely,

tizlet, miiterem, rendelci , garbzs, b6nyatelek stb.):
lteriilet i ingatlan
A nyilatkozojog6ll6sa (tulajdonos, 6llando, illetve tart6s hasznSlo, haszon,6lvezo, b6rlo
stb.):
kti

0

s)

tulajdonos
Kcizos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad merteke: 50/56967

h)

A szerz6,s jogcime,

ideje (a jogviszony kezdete): drdkles, 2016.02.25.

7.

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

l33l
c)

m'

Mtivel6si

6ga

(vagy a mtivel6s alol kivett tertilet elnevez6se):

kert

d)

Az epiilet 6 rendeltetese szerinti jellege (lakoh6z, tidrilo, gazdasigi epiilet stb.), az
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eptilet alapterlilete

e)

0

:

Az ingatlan jogi jellege (csal6di haz, tarsashiz, szovetke zett hin, mtieml6k, mtihely,
tizlet, mtiterem, rendelo , garizs, b6nyatelek stb.):
zdrtkerti ingatlan
A nyilatkozojog6llSsa (tulajdonos, 6llando, illetve tart6s hasznillo, haszonelvezo, berlci
stb.):

s)

tulajdonos
Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m6rt6ke:

h)

A szerzes jogcime,

l/2

ideje (a jogviszony kezdete): circikles, 2016.02.25.

8.

a)

A teleptil6s neve, ahol az rngatlan fekszik (Budapesten kertilet is):
Si6fok

b)

Az ingatlan tertiletnagysSga
723

c)

:

nl

Mtivel6si

6ga

(vagy a mtivel6s alol kivett tenilet elnevez6se):

beepitetlen terilet

d)

Az 6ptilet fti rendeltet6se szerinti jellege (takohhz, tidiil6, gazdasigi 6ptilet stb.), az
6ptilet alaptertilete

:

0

e)

Az ingatlanjogi jellege (csal6di htn,tixsashiz,szcivetkezetihiz,mrieml6k, mtihely,
izl,et, mtiterem, rendelo , gdtbzs, binyatelek stb.):

0

beepitetlen teriilet
A nyilatkozo jog6ll6sa (tulajdonos, 6llando, illetve tart6s haszn6l6, haszon Elvezo,b6rlo
stb.):

g)

tulajdonos
Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m6rteke: I/2

h) A szerzls jogcime, ideje (a jogvis zony kezdete) : addsvdtel, 20I 8.09.24.
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II.
Nagy 6rt6kii ing6srlgok
1.

G6pjdrmtivek:
Renault Scenic (eujdrat: 2006)

a) szem6lyg6pkocsi:
a szerz6,s ideje, jogcime:

tipus

2018, adasvetel

b) teherg6pj6rmti, aut6busz:

tipus

a szerzds ideje, jogcime:
c) motorker6kp6r:

tipus

a szerz6,s ideje, jogcime:

2. Yizi vagy l6gi
a)

jf rmii:

jellege:
tipusa:

a szerzds ideje,

jogcime:

-----

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

db

megnevez6se

db

a szerzds ideje, jogcime: -----

b) gyujtem6ny:

a szerzds ideje, jogcime: -----

4

Egyeb, darabonk6nt vagy keszletenk6nt (gyiijtemenykent) a mindenkori k6pviseloi
alapdij hathavi osszeg6t meghalado 6rt6kti ingosig:

a) megnevez6s:
Vagyoni 1llapot iddpontja: 2019.12.31. )6vdhagyva: 2020.01.27. Nyomtatva: 2020.01.27
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a szerzes ideje, jogcime:
5

Ert6kpapirban elhelyezett megtakarit6s vagy egy6b befektetes (reszv6ny, kotveny,
reszjegy, kincst6rjegy, vagyonjegy, nagy 6rt6ku biztosit6s, stb.):

megnevez6s:

AE G O N Jciv ri t erv ezci E I et b izto s i tds

nevert6k, biztoslt6si osszeg:

600.000 Ft,

megnevez6s:

P os

nevertek, biztosit6si osszeg:

1.895.500 Ft,

megnevez6s:

OTP Lakdskassza

nevert6k, biztosit6si cisszeg :

1.852.553 Ft,

ta B iztosito Biztositds

6.

Takardkbet6tben elhelyezett megtakarit6s: 0 Ft

7.

A rnindenkori kepviseloi alapdij hathavi osszeget meghalado keszpdnz: 0 Ft

8.

Az osszesseg6ben a mindenkori kepviseloi alapdij hathavi osszeget meghalado
p6nzint6 zetr szamlakcivetel6s vagy m6s, szerzodls alapj6n fenn6llo p6nzkovetel6s:

a)

b)

p6nzint6zetrszhmlakovetelds:
7. 32

dev rzaban

(forinterteken) : -----

m6s szerzodes alapj6n fenn6llo p6nzkovetel6s osszege: 350.000 Ft/dv (hosszutavit
.fo I db er

9

5.000 Ft

forintban:

I

eti

sz

erzri des)

F

t

M6s, jelentosebb 6rt6kti vagyontirgyak, ha azok egytittes 6rt6ke a mindenkori

k6pvisel6i alapdij hathavi osszeg6t meghaladja:
megnevezbs -----
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III
Tartozf sok
Ebben a rovatban k6rjiik felttintetni akoztartozits cim6n, valamint a p6nzint6zettel vagy
maginszem6lyekkel szemben esetlegesen fenn6ll6 tart ozisait

l. Koztartozds

(ado, v6m, illet6k, tb. j6rulek

stb.):

forint

2. Penzintlzettel szembeni tartozits (hitel, kolcson stb.): 2.500.000 Ft (1,6 M Ft lakdshitel
50o%, 900 eFt szemelyi kolcsdn) forint

a

3. Maganszeme lyekkel szemben r tartozas : ----- forint

IV
Egy6b kiizlenddk
A B. sorszdm alatti ingatlanon epitesi engedely kciteles epitkezestfolytatunk. A 2019. evben
ertekesitettem kdt szanto cirrikcilt ingatlanomat.
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B) r6sz

JOVEDELEMNYILATKoZAT
(az orsziggyiil6si k6pvisel6 javad,almazirsrin kivtili ad6ktiteles jtivedelmek)

I

Foglalko zisa:
Munkahelye:
Sziinetelteti-e fo glalko zistt? :
Foglalkoz6s6bol szirmazo havi adokoteles (brutto) jovedelme:
----- Ft

)

Az

L. pontban

irt foglalkoz6s6n kivtili, valamennyi olyan tev6kenys6ge, amelybril

adokote les j ovedelme szarmazrk:

a)

A tev6kenys6g megnevez6se:

b)

A kifizetci szem6lye (kiv6ve a jogszabttlyon alapul6 titoktart6si kotelezettseg

a[6 eso

tevekenysegek):

c)

A jovedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rendszeress6g, eseti vagy idoszakos): -----

d)

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

Csak az orsz|ggytilesi k6pviselci tolti

kii
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C) r6sz
GAZDASACT ERDEKELTSEGI NYILATKOZAT
Gazdasigi tr[rsas{gban fennill6 tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:
I.

l.

Gazdasirgi t6rsas6g neve:

2.

Szekhelye: -----

3.

Gazdasitgi t6rsas6g form6j a: -----

4.

Az 6rdekeltseg form6ja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. eset6n beltaglktiltag stb.):

5.

A tulajdoni erdekeltseg keletkez6skori aranya: ----- %

6.

A tulajdoni erdekeltseg jelenlegi arinya: ----- %

7.

Nyeres6gbcil valo r6szesedese: -----

o/a

8. A gazdas6gi t6rsas6gban viselt tiszts6ge: -----
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D) r6sz
,

KIMUTATAS
az orszirggyfil6si k6pviseldnek az Orszrlggytil6stdl, saj6t pfrtjit6l vagy
k6pvisel6csoportj6t6l, illetve a ttirv6nyhozrii munkft tfmogat6 alapitvSnyt6l kapott, a
k6pvisel6 munkijrinak elkitrlsrihoz sztiks6ges vagy azzal szoros tisszefiigg6sben l6vd
juttatisokr6l 6s ingyenes hasznilatba adott dolgokr6l (a tovibbiakban: juttatfs)

A juttatds ideje

A juttatfs megnevez6se

A juttatfs 6rt6ke

2018.0s. t B

Notebook Dell Latitude

245.500 Ft

2018.06.02

Mobiltelefon Samsung
Galaxy J5

42.990 Ft

2019.12.31.

Kepv

is

eki

i

iro dahas znalat

2019.12 31.

Kepv

is

e I ci

i

Ia

kas

h as z

na

I

at

tdrveny szerint
meghatdrozott ertek
torveny szerint
meghatdrozott ertek

20t9.t2.3t

Kepviselcii
tizemanyagkartya

2019.12.3t

Kdpv

is

e

lo

i

teve kenys

tdrveny szerint
meghatdrozott ertek
e

get

tdrveny szerint

segitci szemdlyzet

meghatdrozott ertek

GARZON LNO,qSZTAL
1 620X800X7 20

36.800 Ft

201 9.07.01

GARZON LNO,qSZTAL
1620X800X720

3

2019.07.01

GARZON LNO,ISZTAL
I 620X800X7 20

36.800 Ft

2019.07.0 t .

GARZON SZEKRENY 2
AJTOS Z. 14 5 5

5

t

GARZON SZEKRENY 2
AJTOS Z. T 45 5

55.600

GARZON SZEKRENY 2
AJTOS 2, 14 5 5

55.600 Ft

t

GARZON KONTENER
585X43 5X570 G

4l .900 Ft

2019.07.01.

GARZON KONTENER
s85X43 sX570 G

41

.900 Ft

2019.07.01.

GARZON KONTENER

41

.900

20 t9.07.0

2019.07.0

t.

2019.07.0 t

20I9.07.0

.

6.800

Ft

5.600 Ft

Ft

Ft

Csak az orszitggyiilesi k6pviselci tolti ki!
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585X435X570 G
2019.07.0 t

.

GARZON GINA-3

c)acos
2019.07.0 t

.

19.800

Ft

19.800

Ft

5.900

Ft

M.szEK KA

GARZON GINA-3
COaCOS M.SZEK KA

2019.07 0I.

Kinalo pult koronaval

3

2019.0 t .0 t

SIM KarQa

0

t

SIM Kartva

0

20 t 9.01 .0
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E) r6sz
,

KIMUTATAS
az orszhggyiil6si k6pviseltinek k6pvisel6i megbizatilshval iisszefiigg6sben kapott
6s az e nyilatkozat D) pontja ali nem tartozil ingyenes juttatfsair6l (a
tovrlbbiakban : aj 6nd6k)

ajfnd6kair6l

Az ajind6kozrls ideje

Lz ajind6k

megnevez6se

Az aj6nd6k 6rt6ke

Csak az orsziggytil6si k6pviselci tolti ki!
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F) r6sz
,

KTMUTATAS

birmilyen tev6kenys6ge, ing6, vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhezffiz6d,6 egy6b
jogosultsiga alapjin, tovfbb6 e nyilatkozat C) pontjiban megieltilt gazdasigi
trlrsasrlg(ok)nak juttatott alllami, illetve eur6pai uni6s trlmogatr[sokr6l (a tovrlbbiakban:
timogatis)
A timogatris

A timogatis

A timogat6s

A tdmogatSst

jogosultja

nregszerz6srinek

megszerz6s6nek

nyrijt6

jogcime, m6dja

id6pontia

Kelt: Siifok ,, 2020

€v

A timogatris c6lja

A timogatrlst
6rt6ke

januarho 27. nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem egy kozoshdztartisban 6lohirzas-/elett6rsam,
hdzastdrsam

valamint a velem kozos hintartirsban
Potocska Gergri, Potocska Bdlint
nyilatko zati.i..l nyrlatkozatait. "

e16

gyermeke(i)m,

I

1 C-(-

.-2-<-i-<-

e-<-^--++<'u

a kepviselci alair6sa

1

Csak az orsziggyiil6si kepviselci tolti ki!
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