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Az Orszdggytilesrcil szolo 2012. 6vi XXXVI. torveny l. sz. mell6klete alapjiin

Vagyon-, jdvedelem- ds gozdasdgi drdekeltsdgi nyilatkozat orszdggyfildsi

kdpviself szdmdra

A nyilatkozatot ado szemelyc

l.

A nyilatkozatot ado: orszaggyiilesi kepviselci

a)
b)

orszilggytilesi k6pviselo

az orszbggyiilesi k6pviseltivel kozoshhztartitsban 6lci h6zas- vagy 6letttirs (a
tovibbiakban : hinas- I elett6rs)

c)

az orsztrggyiil6si k6pviselovel kozoshiztartitsban 6lo gyermek (a tov6bbiakban:
gyermek)

2

Az orszaggyril6si k6pviselci neve: Dudds Robert

3

A h6zas-l6lett6rs neve: Dr. Ivddv Kinga

4

A gyermek(ei) neve: Dudas Benedek Robert
Dudas Lara Zoe

Vagyoni 6llapot id6pon$a: 2019.12.31. livdhagyva: 2020.01.28. Nyomtatva: 2020.01.28,
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A) r6sz

VAGYONI NYILATKOZAT
I

Ingatlanok'
1.

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:
650 m'

c)

Mtivel6si irya (vagy a mtivel6s al6l kivett tertilet elnevez6se):
Lakohaz

d)
e)
0

Az 6ptilet fti rendeltetese szerinti jellege (lakohriz, tidtil6, gazdasdgi 6ptilet stb.), az
eptilet alaptertilete :
Lakohdz, 100 m'
Az ingatlan jogi jellege (csaladi hiy, tirsash6z, szovetkezetihaz, mtieml6k, mtihely,
iizlet, miiterem, rendelci, gardzs, b6nyatelek stb.):
Csaladi haz
A nyilatkoz6 jogirll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tartos haszn6lo, haszondlvezo, b6rlo
stb.):

g)

Tulajdonos
Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad merteke: I/2

h)

Aszerzes jogcime, ideje (a jogviszony kezdete): Vasarlas, 1997

Az ingatlan-nyilv6ntart6si adatokkal megegyezcien kell kit<ilteni

!
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II.
Nagy 6rt6kii ing6sigok

l. G6pjirmtivek:
a) szemelyg6pkocsi:

a szerz6,s ideje, jogcime:

Peugeot 508 kombi (euj: 2012)

tipus

2015, vdsdrlas

b) teherg6pj6rmti, aut6busz:

tipus

a szerzls ideje, jogcime:

c) motorkerekp6r:

tipus

a szerzls ideje, jogcime:

2.Yizi vagy l6gi
a)

jirmii:

jellege:
tipusa:

a szerzls ideje, jogcirne:
3. V6dett miialkotis, v6dett gyiijtem6'ny:
a) cgycdi alkot6sok:
megnevez6,se

db

megneve z€se

db

a szcrzcs idcjc, jogcimc: -----

b) gytijtcm6ny:

a szcrzds idcjc, jogcime: -----

4.

Egyeb, darabonk6nt vagy k6szletenkent (gytijtemenykent) a mindenkori kepvisekii
alapdij hathavi osszeg6t meghalado ert6kti ingos6g:

a) megnevez6s
Vagyoni
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a szerzbs ideje, jogcime:

5.

Ertekpapirban elhelyezett megtakarit6s vagy egyeb befektet6s (r6szv6ny, kotveny,
r6szjegy, kincst6rje gy, vagyonjegy, nagy ertekti biztositris, stb.):

megnevezes:

nev6rt6k, biztosit6si osszeg:

6.

Takarckbet6tben elhelyezettmegtakarit6s: *960.000Ft

7.

A mindenkori k6pvisel6i alapdij hathavi osszeget meghalado keszpenz: ----- Ft

8.

Az osszess6geben a mindenkori kepviselcii alapdij hathavi osszeg6t meghalado
p6nzint6 zcti szirmlakovetel6s vagy mas, szerzodes alapj an fennillo p6nzkoveteles

a)

:

p6nzint6zetisztrmlakovetel6s:
forintban : 2. 500.000 Ft

deviziban (forintert6ken) : 5 I 00

b)

9

Eu

ro

m6s szerzodes alapjan fennallo penzkriveteles osszege: ----- Ft

M6s, jelentcisebb drtekti vagyont6rgyak, ha azok egyiittcs crt6ke a mindcnkori

k6pviseloi alapdij hathavi osszeget meghaladja:
megnevez€s: -----

Vagyoni 6llapot iddpontja: 2019.12.31. l6vdhagyva: 2020.01.28. Nyomtatva: 2020.01.28.
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III.
Tartozisok
Ebben a rovatban k6rjtik feltiintetni a kiiztartozis cim6n, valamint a p6nzint6zettel vagy
maginszem6lyekkel szemben esetlegesen fennrill6 tartozrisait
1. Koztartozas (ado, v6m, illetek, tb. jarulek stb.): ----- forint

2.Penzitrt6zettel szembeni tartozits (hitel, kolcson stb.): ----- forint
3. Magrlnszemelyekkel szembeni tartoz6s: ----- forint

IV
Egy6b ktizlend6k

Vagyoni dllapot iddpontja: 2019.12.31. Jovdhagyva: 2020.01.28. Nyomtatva: 2020.01.28.
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B) r6sz

TOVNUELEMNYILATKOZAT
(az orszitggyiil6si k6pvisel6 javadalmazisfn kiviili ad6ktiteles jtivedelmek)

I

2

Foglalkozilsa: ----Munkahelye: ----Sztinetelteti-e foglalkoz irsit? : - - - - Fogl alko zhsib6l sztrmazb havi adokoteles (brutto
----- Ft

) j ovede I me

:

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

a)
b)

A tev6kenys6g megnevezlse: ----A kifizetri szem6lye (kiv6ve a jogszab6lyon alapulo titoktartasi kcitelezetts6g alii esci
tev6kenys6gek): -

c)
d)

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

Csak az orsz6ggyril6si kepviseki t<ilti ki!
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C) r6sz
GAZDASACT ERDEKELTSEGI NYILATKOZAT
Gazdasigi tirsasigban fennill6 tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:
I

l.

Gazdas6gi tdrsasdg neve: -----

2.
3.
4.
5.
6.
.
8.

Sz6khelye: -----

7

Gazdasirgi tilrsas6g formrij a: -----

Az 6rdekeltseg form6ja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. eseten beltag/ktiltag stb.): ----A tulajdoni erdekelts6g keletkezdskori arhnya: ----- %

A tulajdoni 6rdekelts6g jelenlegi arinya: ----- %
Nyeresdgbcil valo r6szesedese: -----

o/o

A gazdas5gi t6rsas6gban viselt tiszts6ge: -----

Vagyoni
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D) r6sz

KIMUTATAS

rz orszilggyiil6si k6pviseldnek az Orszhggyiil6st6l, sajrit prirtjit6l vagy
k6pviseldcsoportj it6l, illetve a ttirv6nyhoz6i munkit timogat6 alapitvinyt6l kapott, a
k6pvisel6 munk6jinak ellitisfhoz sziiks6ges vagy azzal szoros tisszefiigg6sben l6v6
juttatisokr6l 6s ingyenes hasznilatba adott dolgokrdl (a tov6bbiakban: juttatis)
A juttatis ideje
20t9.1

t.t8

A juttatis megnevez6se

A

juttatis 6rt6ke

Notebook Dell

Latitude*eger*taska

20t9.t 1.t8.

Iphone XS telefon

20t9.t t.tB.

Mobiltelefon Samsung
Galaxlt J5

20t9.t t.t8.

SIM KdrQa

20t9.t t.t8.

Lenovo Thinkpad Notebook
L540

20t9.t t.t8.

Lenovo Thinkpad Notebook
L540

20t9.1 1.18.

Nyomtat| XEROX W

20t9.t 1.t8.

Router ASUS DSL-N55U

20t9.t t.t8

Garzon iroasztal
t 620x800x7 20G

20t9.t t.t8.

Garzon iroasztal
I 620X800X7 20G

20t9.t t.t8

Garzon iroasztal
I 620X800X7 20G

20t9.t t.t8.

Garzon szekreny 2 ajtos
z. I 455

20t9.t I.t8

Garzon szekreny 2 ajtos
z. I 455

20t9.t t.t8

Garzon szekreny 2 ajtos
z. I 455

20t9.t t.t8.

Garzon kontener
585X435X570 G

2019.t 1.t8.

Garzon kontener

Csak az orszdggytlesi k6pviselci tolti ki!
Vagyoni 6llapot id1pontja: 2019.12.31. )ivdhagyva: 2020.01.28. Nyomtatva: 2020.01.28,

9

585X435X570 G

20te.t t.t8.

Garzon kontener
s8sx435X570 G

20t9.t t.18.

Gorzon Gina-3 gdrgcis m.
szek KA

20t9.t 1.t8.

Garzon Gina-3 gr)rgcis m.
szek KA

20t9.1 1.18.

Garzon Gina-3 gdrgds m.
szek KA

2019.1 1.18.

TP-Link Stick

Vagyoni
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E) r6sz'

KIMUTATAS
az orszirggyiil6si k6pvisel6nek k6pvisel6i megbfzathsival tisszefiigg6sben kapott
aj6nd6kair6l 6s az e nyilatkozat D) pontja alfl nem tartozil ingyenes juttat{sair6l (a
tovibbiakban: ajind6k)

Az ajrlnd6kozis ideje

Az ajfnd6k megnevez6se

Az ajind6k 6rt6ke

Csak az orsz6ggytilesi k6pviselci t<ilti ki!
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-ilF) r6sz

KIMUTATAS
brlrmilyen tev6kenys6ge, ingri, vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhez ftiz6d6 egy6b
jogosultsdga alapj6n, tovrlbbi e nyilatkozat C) pontj6ban megieltilt gazdasigi
tirsasig(ok)nak juttatott 6llami, illetve eur6pai uni6s timogatrisokr6l (a tovrlbbiakban:
t{mogatis)
A trimogat{s

A timogatrls

A trlmogat{s

A tdmogatlst

jogosultja

megszerz6s6nek

megszerz6s6nek

nvrijt6

jogcime, m6dja

id6pontja

A trimogat{s c6lja

A t{mogatist
6rt6ke

Kelt: Budapest , 2020 6v 0l ho 28. nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem egy kozoshilztart6sban 6lohinas-/6lett6:rsam,

ilettdrsam
valamint a velem kozos hbztarttsban 61ci gyermeke(i)m,
Dudds Benedek R6bert, Dudas Laro Zoi
ny i I atk o z athtI ny ilatkozatait.'

a k6pvis lo al5ir6sa

Csak az orsz6ggytilesi kepvisel<i tolti ki!
Vagyoni
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