Orsz699Y0l6s
Mentelmi bizottsSg
1054 BudaPest, Sz6c*tenYi rl<p. 19.

Az Orszdggyrildsrol sz6l6 2012. dvi XXXVI. torvdny l. sz. melldklete alapjrln

Vogyon-, jbvedelem- ds gazdasdgi irdekeltsdgi nyilatkozat orszdggyilldsi

kdpviself szdmdro

A nyilatkozatot ado szemelye

I

.

a)
b)

A nyilatkozatot ad6: orszagg),tild,si kepviselci
orszdggyilesikdpvisel6
az orszitggytildsi kdpvisel6vel kdzds hdztartdsban 6lo hiizas- vagy dlettiirs (a
tov6bb i akb

an

: hflzas- I €leftdrs)

c)

az orszirggyrildsi kdpvisel6vel koztls hlztart{sban 6lo gyermek (a tov6bbiakban:
gyermek)

2.

Az orszitggytil6si kdpvisel6 neve: ('serdi Antal

3

A hdzas- I el ettiirs

4.

A gyermek(ei) neve: -

n

eve : ()s d r d i - S u,s k6 lvl cu' i o nn
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A) r6sz

VAGYONI NYILATKOZAT
I.
Ingatlanok

I

a)

A telepiilds neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):

b)

Az ingatlan tertiletnagysaga:

c)

Mriveldsi

d)

Az dpUlet fii rendeltetdse szerintijellege (lak6hdz, iidUl6, gazdasigi 6ptilet stb.), az

6ga

(vagy a mtiveles alol kivett teriilet elnevezese):

dpUlet alapteriilete:

e)

Azingatlanjogijellege (csal6di h6z, t6rsashdz,szdvetkezetihdz, miiemldk, mtihely,
iizlet, mtiterem, rende16 , gardzs, biinyatelek stb.):

0

A nyilatkoz6 jo96ll6sa (tulajdonos,6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszondlvez6, b6rlti
stb.):

g)

Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad mdrtdke: -----

h)

A szerzdsjogcfme, ideje

(a

jogviszony kezdete):

Az ingatlan-ny i lvrintart6si adatokkal megegyez6en kel I kitiilteni

!
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II.
Nagy 6rt6kii ing6sfgok

l. G6pj6rmtivek:
a) szemdlygdpkocsi:

a szerzes ideje, jogcime:

Sun*i l/itura

tfpus

2018. decemher, lizing
tfpus

b) tehergepj6rmti, aut6busz:

a szerzes ideje, jogcfme:
c) motorkerekpiir:

tfpus

a szerzes ideje, jogcime:

2.Yizi vagy l6gi jrlrmti:
a)

jellege:

-

pusa:

-

tf

a szerzes ideje,

jogcime:

-

3. Vddett mfialkotis, v6dett Sytijtem6ny:
a) egyedi alkot6sok:

a szerzd,s ideje,

megnevezese

db

megnevezese

db

jogcime: -----

b) gytijtemdny:

a szerz€,s ideje,

4.

jogcfme: -----

Egydb, darabonkdnt vagy kdszletenk6nt (gyrijtemdnykdnt) a mindenkori kdpviseloi
alapdfj hathavi dsszegdt meghalad6 drtdkfi ing6s6g:

a) megnev

ez6,s:
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a szerzes ideje, jogcfme:
5

Ertdkpapfrban elhelyezett megtakarftds vagy egydb befektet6s (rdszv6ny, kdtvdny,
r eszjegy, kincstrlrj egy, vagyonj egy. nagy drtdkti b iztosit6s, stb.) :

megnevezes:

nevert6k. biztos(tdsi osszeg

6.

Takarekbetetben elhelyezett megtakarit6s: ----- Ft

7.

A mindenkori kdpviseloi alapdij hathavi dsszegdt meghalad6 keszp€nz: ----- Ft

8

Az dsszessdgdben a mindenkori kdpviseloi alapdij hathavi dsszegdt meghalad6
penzint€zeti sz6m I akdvete ds vagy
I

a)

m

6s. szerz6dds alapjdn fennril 16 p6nzk6vete

I

ds :

penzintdzeti szdmlakovetelds:

forintban: 165 000
dev

b)

9

izihan (fori ntdrteken) : - -- --

m6s szerzod6s alapjan fennAllo pdnzk6vetel6s osszege: ----- Ft

M6s, jelent<isebb drtdkri vagyont6rgyak, ha azok egyiittes 6rt6ke a mindenkori

kdpviseloi alapdij hathavi dsszegdt meghaladja:
megnevezds: -----
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III.
Tartozisok
Ebben a rovatban k6rjiik feltiintetni akdztartozds ci,m6n, valamint a p6nzint0zettel vagy
maginszem6lyekkel szemben esetlegesen fennill6 tartozisait

l.K6ztartoz6s (ad6, v6m. illetdk. tb. jdruldk stb.): ----- forint
2.Penzintezettel szembeni tartoz6s (hitel, k6lcsdn stb.): 2.7t14.601 autihitelforint
3. Magtmszemdlyekkel szembeni tartozits: ----- forint

IV.
Egy6b kiizlenddk

llunks:dmla

kot,e

Ie

les ha:oslcirssal kdzds t ulaj tlon
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B) r6sz
rOVE

DEL

E,

M

NYILAT KOZAT

(az orszhggyiil6si k6pvisel6 javadalmazilsfln kiviili ad6ktiteles jtivedelmek)

I

Foglalkoz6sa: -----

Munkahelye: ----Sztinete lteti-e fogl alkozitset? : ----Foglalkoz6seb6l szdrmaz6 havi adokoteles (brutto) jovedelme:
----- Ft
2.

Az I. pontban irt foglalkoz6s6n kfvUli, valamennyi olyan

tev6kenysdge, amelyb6l

ad6kiite les j 6vede lme szflrmazik;

a)
b)

A tevdkenysdg megnevezdse: -----

A kifizet6 szemdlye (kiv6ve a jogszabdlyon alapul6 titoktart6si k6telezetts6g al6 es6
tevdkenysdgek):

c)
d)

----

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

----

A jtlvedelem (brutt6) dsszege: ----- Ft

Csak az orsziggrfilisi kdpvisel6 tolti ki!
id6pontja: 2019.12.i1. )ivdhagyva: 2020,01.15. NyomtaMa: 2O20.O1.15.
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C) resz
G AZDASAGI ERDEKELTSEGI

NYILATK OZAT

Gazdas:igi tf rsasfgban fenn:ill6 tisztsege vagy drdekelts6ge:

I.

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gazdas6gi tdrsasiig neve: C)scirdi

is Csdrdi Kft.

Szdkhelye: 1093 Budapest Vdmhdz krt. l-3
Gazdas6gi tiirsas6g form6ja: korlcirolt.felelSssdgii tdrsasdg

Az drdekelts6g formdja (tulajdonos, riszvdnyes, bt. eset6n beltag/ktiltag stb.): tulajdonos

A tulajdoni 6rdekelts6g keletkezdskori ar6nya: 20 %o
A tulajdoni drdekeltsdg jelenlegi arinya: l00yo
Nyeresdgb6l val6 rdszeseddse: 100 %

A

gazdasigi t6rsas6gban viselt tiszts6ge: ilyy,-ezelf
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D) r6sz

KIMUTATAS
az orszilggyiil6si k6pvisel6nek az Orsziggyffl6st6l, sajit pdrtjit6l vagy
k6pviseldcsoportj:it6l, illetve a ttirv6nyhoz6i munkit timogat6 alapftvinyt6l kapott, a
k6pvisel6 munkrljdnak elkitisrlhoz sztiks6ges vagy azzal szoros tisszeftigg6sben l6v6
juttatdsokr6l 6s ingyenes hasznilatba adott dolgokr6l (a tovfbbiakban: juttatis)

A juttatis ideje
20I

8 05. 0B

201,9. 05.
201

l0

,\. 05. 20

A juttatis erteke

A j uttatils megnevezdse
la.fitn

270.852

laptop

245.500

hen:inkarlya

l\rvent' szerinl

tc

rueghctlarozott dsszeg

201I I 2

/dn1,kdpe:6gdp

273 929

kameraallvdnl,

2

2018 l2 ho

fbrg(t,s:e k 3dh

32.1t )idb

2018 t 2 h6

irricrs:tal 3 clb

3

3.7

2018 1 2 ho

s:ekrent' 3 db

5

5.600idb

2018. t2 h6

lenovo luptop 2tllt

296.9

2018. l2 ho

gur:on konlcner 3db

4

2018

hr)

l2 hri

3.513

t

I Tidb

5

0,/dh

900/db

20t8 I2 h6
2018 l2 h6

route

20t8 05 h6

lukas he rlet

tdrvi nv szerint
meghcttdro:ott 6sszeg

2018.

irodahcrlct I. kcriilat

tdrveny' ,szerinl

11. h(t

tt1;111171tt

l6

<\0

r

.

(t10

10 060

meghaldrozolt dss:eg

20t8 t2. h6

irocluberl et lX. kertil et

tdn,dnl) szerinl
me

201

I

kcrefti:6 2. dh

5

ruiibfr

ghnl r)r'ozo lt dssze

5.A}1/clh
36idh

201 9

sze k

201 9

konope 2 dlt

29.05 S/clh.

/btcl 3 dh.

I 5 .710/clh

201

I

201 e

I

.fernvdzus

liit(iszeh'en1, mini

5 O/clh

3.9

2

g

3.513

Csak az orsz6ggyiilisi kdpvisel6 tolti ki!
Vagyoni
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J

E) r6sz

KIMUTATAS
az orszhggyffl6si k6pvisel6nek k6pvisel6i megbfzatisfval tisszefiigg6sben kapott
ajind6kair6l 6s az e nyilatkozat D) pontja ali nem tartoz6 ingyenes juttatisair6l (a
tov6bbiakban : aj dnd6k)

Az ajind fikozfrs ideje

Az ajind6k megnevez6se

Az aiand6k 6rt6ke

Csak az orszdggyiildsi k6pvisel6 tttlti ki!
id6pontja: 2019.12.31. )6vdhagyva: 2020.01.15. Nyomtatva: 2020.01.15.
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F) r6sz

KIMUTATAS
bfrmilyen tev6kenys6ge, ing6, vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhezffiz6d6 egy6b
jogosultsiga alapjdn, tovribbi e nyilatkozat C) pontj6ban megieltilt gazdasigi
tdrsasdg(ok)nak juttatott illami, illetve eur6pai uni6s tfmogatdsokr6l (a tovibbiakban:
trlmogatis)

A tdmogat{s

A tdmogatds

A t{mogatris

A t{mogat{st

jogosultja

megszerzdsdnek

megszerz6s6nek

nyfjto

jogcfme, nr6dja

iddpontja

A t:irnogat{s cd'lja

A tdmogat{st
drtdke

Kelt: Budupest , 2020 ev.janudrh6 /5. nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem egy kdzds hdztartdsban dl6 hdzas-ldlett6rsam,

lirzastrirsam
valamint a velem kdzds hiatartisban dl6 gyermeke(i)m,
n

y i latkozattfil ny

i I atko

zata i t.

fio- c('

b

a kepviselo al6ir6sa

Csak az orsz6ggyiildsi kdpvisel6 tttlti ki!
id6pontja: 2019.12.31. J6vdhagyva: 202O.O1.15. Nyomtatva: 2020.01.15.

Vagyoni

'llapot

