Orsz6ggy0t6s
Mentelml bizottsdg
1054 Budapest, Sz6cfrenyi rt<p. tS

Az Orszriggytilesrcil szolo 2012. evi XXXVI. torveny l. sz. mell6klete alapjdn

Vagyon-, jdvedelem- ds gazdasdgi drdekeltsdgi nyilatkozat orszdggyfrldsi

kipviself szdmdra

A nyilatkozatot ado szemclyc

l.

A nyilatkozatot ado: orszaggvtlilesi kepviselri

a)
b)

orszitggytlesi k6pviseki
az orszbggyiilesi k6pviselcivel kozoshiztartirsban 6lohizas- vagy elett6rs (a
tov6bbiakban : hdzas- I llettSrs)

c)

az orsziggyiilesi k6pviselcivel kozoshdztartttsban elci gyermek (a tov6bbiakban:
gyermek)

2

Az orszirggyul6si kdpviselo neve: Bencsik Janos

3

A h6zas-l6lett6rs neve: Bencsik-Morton Meldnia

4

A gyermek(ei) neve: Benc'sik Emma
Bencsik Zaldn Janos
Bencsik Abigel

Vagyoni

illapot iddpontja: 2019.12.31. Jovdhagyva: 2020.01.28. Nyomtatva: 2020.01.28.
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A) r6sz
VAGYONI NYILATKOZAT
I
Ingatlanok
I
a)

A teleptil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):
Buclapest Xl.

b)

Az ingatlan ter[il etnagysiga :
83 m'

(vagy a mtivel6s alol kivett tertilet elnevez6se):

c)

Mtivelesi

d)

Az 6ptilet fii rendcltetese szerintijellegc (lak6hin, iid[i16, gazdasigi 6ptilet stb.), az
eptilet alaptertilete :

6ga

e)

lakas
Az ingatlan jogi j ellege (csakldi hiz, tirsashaz, szovetke zeti haz,, mtieml6k, mtihely,
iizlet, mtiterem, rendelci, garazs, b6nyatelek stb.):

0

A nyilatkozo jog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvezo, b6rki

tarsushaz
stb.):
tulu.jclonos

g)

Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m6rtdke: 50"ti,

h) A szerzes jogcime,

Az ingatlan-ny

iI

ideje (a jogviszony kezdete)'. acla:;vetel, 20 I 9

v6ntart6si adatokkal megegyezoen kel I k itcilten

i!

Vagyoni 6llapot id6pontja: 2019.12.31. l6vdhagyva: 2020.01.28. Nyomtatva: 202O.01.28.
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II.
Nagy 6rt6kii ing6sigok

l. G6pjirmtivek:
a) szemelygepkocsi:
a szerz€s ideje, jogcime:

Forcl Tourneo

tipus

2019, adasvetel

b) teherg6pjarmti, aut6busz:

tipus

a szerzts ideje, jogcfme:

c) motorkerdkp6r:

tipus

a szerzds ideje, jogcime:

2.Yizi vagy l6gi j6rmii:
a)

jellege:
tipusa:
a szerzls ideje, jogcime:

3. V6dett

miialkotis, v6dett gyiijtem6ny:

a) cgyedi alkot6sok:
megnevez6se

db

megnevez€se

db

a szerzds ideje, jogcime: -----

b) gyujtemeny:

a szcrzcs idejc,

4.

jogcimc: -----

Egyeb, darabonkent vagy k6szletenkent (gyujtem6nykent) a mindenkori kepviselcii
alapdij hathavi osszeget meghalado ertekri ingos6g:

a) megnevez6s:
Vagyoni

illapot id1pontja: 2019.12.31. J6vdhagyva: 2020.01.28. Nyomtatva: 2020.01.28.
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a szerz6s ideje, jogcirne:

5

Ertekpapirban elhelyezett megtakarit6s vagy egyeb befektetes (r6szveny, kcitv6ny,
reszjegy, kincst6rj egy, v agyonj egy, nagy ertekti bi ztos it6s, stb. ) :

megnevez6s:

be/bktetes

nev6rt6k, biztosit6si osszeg:

t.592.300 Ft,

h

ez

kdtritt eletbiztos itas

6.

Takarekbetetben elhelyczctt megtakarit6s: ----- Ft

7.

A mindenkori k6pviseloi alapdij hathavi osszeget meghalado k6szpenz: ----- Ft

8

Az cisszessegeben a mindenkori kepviselcii alapdij hathavi osszeg6t meghalado
p6nzint6zeti szilmlakovetcl6s vagy mas, szcrzodes alapj6n fcnn6llo p6nzkovctclcs:

a)

penzintdzeti szdmlakoveteles:

forintban: 0
devizdban (forintert6ken) : 0

b)

9

m6s szerzcid6s alapjan fenn6llo p6nzkriveteles cisszege: 1.000.000Ft

Mds, jclentrisebb ert6kti vagyont6rgyak, ha azok egytittes crt6ke a mindcnkori

k6pviseloi alapdij hathavi cisszeg6t meghaladja:
megnevezes: -----

Vagyoni lllapot idopontja: 2019.12.31. l6vdhagyva: 2020.01.28. Nyomtatva: 2020.01.28.
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III.
Tartozisok
Ebben a rovatban k6rjiik feltiintetni a ktiztartozfs cim6n, valamint a p6nzint6zettel vagy
mag{nszem6lyekkel szemben esetlegesen fennrill6 tartozrlsait

l.

Koztartozits (ado, v6m, illet6k, tb. j6rul6k stb.): ----- forint

2.Ptnzintezettel szembeni tartozis (hitel, kolcson stb.): I 2.000.000 forint
3. Mag6nszem6lyekkel szembeni tartoz6s: ----- forint

IV
Egy6b ktizlend6k

Vagyoni dllapot iddpontja: 2019.12.31. )6vdhagyva: 2020.01.28. Nyomtatva: 2020.01.28.

6

B) r6sz
.I

OVTN

E

LEMNYI LATK OZAT

(az orsz{ggyiil6si k6pvisel6 javadalmazisin kfvtili ad6kiiteles jtivedelmek)

I

Foglalkozhsa: ----Munkahelye: ----Sztinetelteti-e foglalkoz6sit? : ----Fog I alko zitsib ol szirmazo hav i adokote les (brutto) j ovede lme :
----- Ft

2

Az l. pontban irt foglalkoz6s6n kivtili, valamennyi olyan tevekenys6ge, amclybol
adokoteles j ovedelme sz6rm azik

a)

A tev6kenys6g megnevez6se: -----

b)

A kifizetci szem6lye (kiveve a jogszab6lyon alapulo titoktartiisi kotelezetts6g al6
tevekenys6gek): -----

c)

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

d)

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

es6

Csak az orsz6ggy[il6si k6pviselci tolti ki!
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C) r6sz
GAZDASACT ERDEKELTSEGI NYILATKOZAT
Gazdasigi t{rsasigban fennill6 tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:
I

Gazdas6gi t6rsas6g neve: ----2

Sz6khelye: -----

J-

Gazdasitgi t6rsasilg form6j a: -----

4

Az 6rdekelts6g form6ja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. eseten beltag/ktiltag stb.): -----

5

A tulajdoni 6rdekelts6g keletkezeskori arinya: ----- %

6

A tulajdoni 6rdekelts6g jelenlegi arhnya: ----- %

7

Nyeresegbcil valo r6szesedese: -----

tt

A gazdas6gi t6rsas5gban viselt tisztsege: -----

o/o

Vagyoni 6llapot iddpontja: 2019.12.31. Jivdhagyva: 2020.01.28. Nyomtatva: 2020.01.28.
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D) rdsz

KIMUTATAS

rz orszitggyiil6si k6pvisel6nek az Orszhggyiil6st6l, sajdt pdrtj6t6l vagy
k6pvisel6csoportj 6t61, illetve a ttirv6nyhoz6i munkit timogat6 alapitvfnyt6l kapott, a
k6pvisel6 munkfjinak ellitis{hoz sziiks6ges vagy azzal szoros tisszefiigg6sben I6v6
juttatrlsokr6l 6s ingyenes hasznilatba adott dolgokr6l (a tov{bbiakban: juttatis)
A juttatis ideje

A juttatis megnevez6se

A juttatis 6rt6ke

2019

DIKTAFON OLYMPUS
VN-8600PC

0

20t9

NOTEBOOK LENOVO
THTNKPAD 1540 (2 db.)

iiss:esetr 3 I0.000

2019

ROUTER

2019

NYOMTATO
MLJLTIFL/NKCIOS
XEROXWO

105.000 Ft

Laptop HP 250

I 10.228 Ft

SIM kartva (2 db.1

0

Mobiltelefon Samsung
Galaxv S8

I

2019

Kinalo pult koronuval (6
db.)

d.sszesen 215.400

20t9

Homlok:ati tahlu gurnitilru

209.169 Ft

2019

Notehook Dell Latitude
5480 +eger+taska

245.500 Ft

20t9

i r6usztal I 62 0x800.r7 2 1mm ii,s:;zesen I 0 l.
Garzon (3 db.)

20t9

Szekrenl' Garzon 2 aitos
zarhato (3 db.)

risszesen 151.500 Ft

2019

Kontener' 5 8 5.u4 3 5.r 5 7 )mnr
Garzon (3 db.)

riss:esen I 30.017 Ft

2019

Forgo,szek kar/ils (3 dh.)

o.sszesen 86.1

20t9

ii ;

a tdn,en.t' .szerint
meghaturozott ertek

20t9

irocluberlet

20

t9

2019
20

t9

e n t u r r.t, u

I;t

ISUS DSL-I{66U 49.240 Ft

gkdr

t.t' ct

30.361 Ft

I5

I

Ft

I--t

l2 Ft

a tdn'em' s:et'int

Csak az orsz6ggytilesi k6pviselo tolti ki!
Vagyoni illapot id6pontja: 2019.12.31. J6vdhagyva: 2020.01.28. Nyomtatva: 2020.01.28

9

meghatarozott ertek

20t9

kri:tis s egi

kdz le ked es i

kdltsegterites

Vagyoni

a trin,en)'szerint
meghatarozott drtek

lllapot idopontja: 2019.12.31. J6vdhagyva: 2020.01.28. Nyomtatva: 2020.01.28,

- t0

-

E) r6sz

KIMUTATAS

aj

az orsziggyiil6si k6pviseltinek k6pvisel6i megbfzatilsival tisszeftigg6sben kapott
6nd6kair6l 6s az e nyilatk ozat D) pontj a alf nem tartozil ingyenes j uttatisair6l (a
tovibbiakban: ajdnd6k)

Az ajind6koz6s ideje
2019. december

Az ajrind6k megnevez6se
hut durab koreai kcirte
D

e I - Kct

re a

i N a gv kdve

nem ismert

ct

t.s e

Az ajfnd6k 6rt6ke

g

rtjivi ajandekakent

Csak az orsz6ggytilesi kepviselci tolti ki!
Vagyoni 6llapot iddpontja: 2019.12.31. )6vdhagyva: 2020.01.28. Nyomtatva: 2020.01.28.
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F) r6sz

KIMUTATAS
b6rmilyen tev6kenys6ge, ing6, vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhez ftiz6d6 egy6b
jogosultsriga alapjSn, tovibb6 e nyilatkozat C) pontj6ban megieltilt gazdasfgi
tirsasfg(ok)nak juttatott 6llami, illetve eur6pai uni6s timogatrisokr6l (a tovribbiakban:
trlmogat6s)

A timogatis

A t{mogat{s

A t{mogatis

A timogatrist

jogosultja

megszerz6s6nek

megszerzds6nek

n1'fjt6

jogcime, m6dja

id6pontja

A trlmogatis c6lja

A trimogatist
6rt6ke

Kelt: Butlapest , 2020 ev ictnuarh6 28. nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem egy kozoshdztartisban €lohivas-/6lett6rsam,

hazastarsam
valamint a velem kozos hhztartisban 6lo gyermeke(i)m,
gllermekeim
ny

iI

atk oz atbtI ny ilatko

zatait.'

t

a

al6irrisa

Csak az orszilggyfilesi k6pviseki tolti ki!
Vagyoni illapot iddpontla: 2019.12.31. J6vdhagyva: 2020.01.28. Nyomtatva: 2020.01.28.

