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kipviself szdmdra

A nyilatkozatot ad6 szemelye

l.

A nyilatkozatot ado: or.sz(igfl,rile,si

a)
b)

orsziiggyiilesi k6pvisel6

kepvise

l6

az orszhggyrildsi k6pvisel6vel k<iz6s h6ztartdsban 6lo hrizas- vagy dlett6rs (a
tov6bb iakban : hrizas-l6 lett6rs)

c)

az orszbggytildsi kdpviselovel kdzds h6ztart6sban 6lo gyermek (a tovilbbiakban
gyermek)

2

Az orszitgrytilesi kepviselo neve: ltlunkovic,s Tibor

3

Ahinas-/6lettiirs neve: Kovacs Lucu C.senge

4

A gyermek(ei)

nev

e: ll/unkovic:s Janka
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A) r6sz
VAGYONI NYILATKOZAT
I

Ingatlanok

l.
a)

A telepi.iles neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerUlet is):

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Mtivelesi hga (vagy a mriveles al6l kivett terUlet elnevezese)

d)

Az dp0let 6 rendeltet6se szerintijellege (lak6hriz, Udulo. gazdas6gi dpiilet stb.). az
iptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogijellege (csakidi hiiz, t6rsash6z. szdvetkezeti hin, mriemldk, mtihely,
tizlet. mtiterem, rende16, garazs, b6nyatelek stb.):

f)

A nyilatkoz6 jog6lkisa (tulajdonos.6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszondlvezo, bdrlo
stb.):

g)

Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad merteke: -----

h)

A szerzesjogcime, ideje

(a

jogviszony kezdete):

Az i ngatlan-ny i lvdntartrisi adatokkal megcgyez<ien

kel I k itiilteni

!
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Vagyoni

'ilapot

J

II.
Nrgy 6rt6kti ing6sfg0k

l. G6pjrirmtivek:
a) szemelygepkocsi:

a szerzes ideje. jogcfme

Opel

Astra

20 1 9. 05.09., ilzembe

tfpus

nlartri ( lizingszerzcidds keretebe n)

b) tehergdpj6rmti. aut6busz

tf

pus

tf

pus

a szerzds ideje, jogcfme:
c) motorkerekp6r:

a szerzes ideje. jogcfme

Z.Yizi vagy l6gi jirmti:
a) jellege:

tipusa:

a szerz€,s ideje. jogcfme:
3. Vddett

mfialkotis, v6dett gy{ijtem6ny:

a) egyedi alkot6sok:
megnevezdse

db

megnevezdse

db

a szerzes ideje, jogcfme: -----

b) gyu-itemeny:

a szerzds ideje, jogcfme: -----

1.

Egy6b. darabonk6nt vagy kiszletenkint (gyrijteminykint) a mindenkori k6pviseloi
alapdij hathavi dsszegdt meghalad6 6rt6kii ing6s6g:

a) megnevezds:
Vagyoni illapot id6pontja: 2019.07.08. J6vdhagyva: 2019.07,26. Nyomtatva: 2019.07.26.

--ta szerzes ideje, jogc f me

5.

Ertdkpapirban elhelyezett megtakarit6s vagy egyib befektetds (rdszv6ny, kdtveny,
r6szjegy, ki ncst6rj egy, vagyonj egy, nagy drtikti b iztos it6s, stb. ) :

megnevezds:

nevertdk, biztos(t6si osszeg

6.

Takarekbetetben elhelyezett megtakarftds: 0 Ft

1.

A mindenkori kdpviseloi alapdij hathavi risszeget meghalad6 keszpenz:0 Ft

8.

Az tisszessigdben a mindenkori kipviseloi alapdfi hathavi Osszegdt meghalad6
penzintezeti sz6mlakrivetelds vagy m6s, szerz6d6s alapjrln fennitl16 pinzkovetel6s:

a)

penzintezeti sz6mlakoveteles:

forintban: ----dev izir5an (forintdrteken)

b)
9.

mis

: -----

szerzodes alapiiin fennel16 penzkdveteles osszege:

M6s. jelentosebb

drtikii vagyontdrgyak.

----- Ft

ha azok egytittes 6rtdke a mindenkori

kipvise16i alapdij hathavi dsszegit meghaladja:
megnevezds: -----

Vagyoni allapot id6pontja: 2019.07.08. lovdhagyva: 2019.07.26. Nyomtatva: 2019.07.26,

II

I.

Tartozisok
Ebben a rovatban k6rjiik feltiintetni tkdzt*tozis cim6n, valamint ap6nzint6zettel vagy
maginszem6lyekkel szemben esetlegesen fennrill6 tartoz{sait

l.

Kdztartozris (ad6. v6m. illet6k, tb. jrlruldk stb.): ----- fbrint

2.Pfinzint€zettel szembenitartoz6s (hitel, kdlcsdn stb.): 4.500.000 (didkhitel, druhitel,
aut

(t h i t e

l, ./b lvd szrim I a h i t e I1

forint

3. Mag6nszemelyekkel szembeni tartozirs: ----- forint

IV
Egveb kiizlend6k

Vagyoni 6llapot id6pontja: 2019.07.08. J6vdhagyva:2019.07.26. Nyomtatva:2019.07.26.
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B) r6sz
.IOVE, DE L E M N Y I LA T

KOZAT

(az orsziggyiil6si k6pvisel6 javadalmazdsin kfviili ad6ktiteles jtivedelmek)
I

Foglalkoz6sa: ----Munkahelye:
Sztinetelteti-e foglalkozris6t? : ----Foglalkoziisiibol sz6rm azo havi adokdteles (brutto) jdvedelme:

----- Ft

)

a.

Az l. pontban frt foglalkoz6s6n kiviili, valamennyi olyan tev6kenys6ge, amelyb6l
ad6krite les j6vedel me szilrmazik:

a)

A tevikenys6g megnevezdse: -----

b)

A kifizet6 szemdlye (kivdve
tevdkenysigek): -----

c)

A jdvedelem rendszeressdge (havi, egyib rendszeressig, eseti vagy id6szakos): -----

d)

A jtivedelem (brutt6) tisszege: ----- Ft

a

jogszab6lyon alapul6 titoktartiisikritelezetts6g alii eso

Csak az orsziggyrildsi kdpvisel6 titlti ki!
Vagyoni 1llapot idapontja: 2019.07.08. J6vihagyva: 2019.07.26. Nyomtatva: 2019.07.26.
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C) r6sz
G AZDASAG I ERI)EKELTSEG

I NYI LATKOZAT

()azdasdgi tdrsas{gban fenn{116 tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:
r.

L

Cazdasrigi t6rsas6g neve: -----

2.

Szdkhelye: -----

3.

Gazdasrigi t6rsas6g form6ja: -----

4.

Az irdekeltsig form6ja (tulajdonos, rdszvdnyes, bt. esetdn beltag/ktiltag stb.): -----

5.

A tulajdoni drdekeltsdg keletkez€skori ar6nya: -----%

6.

A tulajdoni irdekeltsdg jelenlegi ar6nya: ----- y,

7.

Nyeresdgb6l val6 riszesedise: ----- %

8.

A

gazdasiryi t6rsas6gban viselt tisztsdge: -----

Vagyoni dllapot iddpontja: 2019.07.08. Jovdhagyva: 2019.07.26. Nyomtatva: 2019.07.26.
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D) r6sz

KIMUTATAS
az orsz'iggytil6si k6pvisel6nek az Orszfiggyiil6st6l, sajit pirtjrit6l vagy
k6pviseliicsoportjdt6l, illetve a ttirv6nyhoz6i munkit timogat6 alapftv{nyt6l kapott, a
k6pvisel6 munkijinak elldtrisihoz sziiks6ges vrgy azzal szoros tisszefiigg6sben l6v6
juttatisokr6l 6s ingyenes hasznilatba adott dolgokr6l (a tovibbiakban: juttatfs)
A juttatis itleie

A juttatrls megnevez6se

A juttat{s 6rt6ke

Csak azorsziggyrilisi kdpvisel6 ttilti ki!
Vagyoni iSllapot iddpontja: 2019.07.08. J6vihagyva: 2019.07.26. Nyomtatva: 2019.07.25.
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E) r6sz

KIMUTATAS
az orszhggyiil6si k6pvisel6nek k6pvisel6i megbizatisival iisszefiigg6sben kapott
6s az e nyilatkozat D) pontja ald nem tartoz6 ingyenes juttat{sai16l (a
tovibbiakban : ajdnd6k)

ajind6kair6l

Az aj{nd6koz{s ideje

Az aj{ndek megnevez6se

Az ajf nd6k 6rteke

Csak az orsziggyilldsi kipviselti tttlti ki!
Vagyoni ,llapot idtipontja: 2019.07.08. )6vdhagyva: 2019.07.26. Nyomtatva: 2019.07.26.
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F) r6sz

KIMUTATAS

birmilyen tev6kenys6ge, ing6, vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhez fifiz6d6

egy6b

jogosultsrlga alapjdn, tovdbbri e nyilatkozat C) pontjdban megieltilt gazdas{gi
tdrsasig(ok)nak juttatott {llami, illetve eur6pai uni6s tdmogat{sokr6l (a tovibbiakban:
timogatds)

A tdmogat{s

A t{nrogat{s

A t{nrogrtis

A t{nxrgat{st

jogosultja

megszerzesdnek

mcgsze.zesdnek

n1'fjt6

jogcine, mridje

id6pontja

,t titttogetiis ci'lja

A tdmogetfst
6rt6ke

Kelt: Budupest , 2019 ev .jillius ho 26. nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem ery kdzds hilztartiisban 6lohinasJdlettilrsam.

tlettirsom
valamint a velem kdzds hiu,tartisban i16 gyermeke(i)m,
Nunlutvics Junka
ny i latkozatdt/ny

i

latkozatait.'

a kepviselo aliifriisa

Csak az orsziggytilrlsi kipvisel<i tttlti ki!
Vagyoni ,llapot iddpontja: 2019.07.08. J6vihagyva: 2019.07.26. Nyomtatva: 2019.07.26,

