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Az Orszdggytildsrol szolo 2012. 6vi XXXVI. torv6nlz I . sz. mell6klete alapjiln
Vugy on-, j dve

delem- i s g azd as dgi drd e k elts dg i nytlatko zat ors zdgg)) iilds

i

kdpvisel6 szdmdra

A nyilatkozatot ad6 szem6lye

I

.

a)
b)

A nyilatkozatot ad6: or,:;za54gy[ild,ri

kepvi.se

lti

orszitggytildsi kdpviselo

az orszitggytil6si kdpvisel6vel kozoshintartttsban elo hizas- vagy dlettiirs (a
toviib b i akb an : hizas- I elettiirs)

c)

az orszitggytildsi kdpvisel6vel kozoshintartirsban 6lo gyermek (a tov6bbiakban:
gyermek)

2

Az orszitggytil6si k6pviselo neve: Nsgv

3

A hizasJ elettirs neve: Noa1, A ndre a

4

A gyermek(ei) neve: flag1,

C,gandd

C^saha

blriti

Vagyonilllapot idr5pontja: 2Arc.D.31. J6vbhagyva: 2020.01.29. Nyomtatva: 2020.01.29.
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A) r6sz

VAGYONI NYILATKOZAT

I
Ingatlanok.
1.

a)

A telepiil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):
Kavacsszdncijtt

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga:
I198 nt'

c)

Miiveldsi

6ga

(vagy a mtivelds al6l kivett tertilet elnevez6se):

udvar

d)

Az 6piilet ff rendeltetdse szerintijellege (lak6hiu, UdUl6, gazdasdgi dptilet stb.), az
6pi.ilet alaptertilete

:

lakdhdz, g5 nt'

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hfn, tdrsashdz, szovetkezeti hLz, mflemldk, mtihely,
i'izlet, mtiterem, rendel6, gardzs, b6nyatelek stb.):

f)

A nyilatkoz6 jogirlklsa (tulajdonos, ailland6, illetve tart6s haszniil6, haszon6lvez6, b6rlo
stb.):

s)

tulc{tlonos
Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad mdrtdke: -----

h)

A

szerzds

jogcfme, ideje (a jogviszony kezdete): vdtel, 201I

2.
a)

A teleptilds neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):
Fonydd

b)

Az ingatlan terii letnagys6ga :
633 m'

Az ingatlan-ny

i

lv6ntart6s

i adatokkal megegy ezden

ke

I

I kit6 lten i !
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c)

Mtiveldsi

d)

Az 6piilet lti rendeltet6se szerintijellege (lakohdz, [idiil6, gazdasdgi 6ptilet stb.), az

6ga

(vagy a mtivelds alol kivett tertilet elnevezdse):

6pti let al apterti I ete

e)

f)

:

ndiil6
Az ingatlan jogi jellege (csal6di hdz, tdrsashin, sztivetkezeti hdz, mtieml6k, mtihely,
izlet, m[iterem, rende16, garazs, biinyatelek stb.):
ikerhd:
A nyilatkozo jogitlliisa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszniilo, haszon6lvezo, bdrl6
stb.):

s)

tulajdonos
Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni h:inyad m6rt6ke: 2i1

h)

A

szerzes

jogcfme, ideje (a jogviszony kezdete): vctel, 2006

3.
a)

A telepiilds neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keriilet is):
Pdcs

b)

Az

ingatl an terti I etn agysiiga

:

63 m'
c)

Miivel6si

6ga

d)

Az dptilet

fi

(vagy a mtivel6s al6l kivett teriilet elnevezdse):

rendeltet6se szerintijellege (lakohdz. Udtild, gazdasigi 6pUlet stb.), az

6pii let al apterti lete

:

lctk6hciz

e)

0

Azingatlan jogijellege (csakldi hdz,tirsashiz, szovetkezetihdz, miieml6k, mtihely,
izlet, mtiterem, rendel6, garizs, b6nyatelek stb.):
tarsashdzi lakas
A nyilatkozo jogitlLlsa (tulajdonos, iilland6, illetve tart6s hasznill6, haszon6lvez(5, bdrlS
stb.):

s)

lulajdonos
Kdzos tulajdon eset6n a tulajdoni hrinyad m6rtdke:

h)

A

szerzes

lil

jogcfme, ideje (a jogviszony kezdete): drt*le,s, 201 5

4.
Vagyoni
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a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

l05l

c)

bivdr

m'

Mtiveldsi

6ga

(vagy a mtivelds al6l kivett tertilet elnevez6se):

:drtkert

d)

Az dpiilet ffi rendeltetdse szerintijellege (lakohd4 tidtil6, gazdasdgi dpiilet stb.), az
dptilet alaptertilete

e)

:

.firhdz. pinc'e
Az ingatlan jogi jellege (csal6di hin, tirsashdz, szovetkezeti hin, mtiem l6k, mtihely,

tizlet, mtiterem, rendel6, garizs, biinyatelek stb.):

f)

A nyilatkozo jogitlliisa (tulajdonos, iilland6, illetve tart6s haszniilo, haszondlvezo, bdrl6
stb.):
tu la.f

g)

doruts

Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni hiinyad mdrtdke: l,'1

h) A szerzes jogcfme,

ideje (a jogviszony kezdete): drikles, 20I 5

Vagyoni 6llapot idopontja: 2019.12.31. )ovdhagyva: 2020.01.29. Nyomtatva: 2020.01.29.
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II.
Nagy drtdkii ing6sfgok

t. G6pjirmfivek:
a) szem6lygepkocsi:
a szerz6,s ideje, jogcfme:

Slodu 120 L
2015, drdcles
L'o I k,s-ut, ct g e n P as s a

a szerzd,s ideje, jogcfme:

I

tfpus

201 8, vdsdrki,s

Trabant 601 L
a szerzds ideje, jogcfme:

tfpus

tfpus

2019, vci.srlds

b) tehergdpj6rm[i, aut6busz:

tipus

a szerzds ideje, jogcfme:
c) motorkerdkpdr:
a szerz6,s ideje, jogcfme:

Simson 425 Sport

2006. t dtel
Simson 425 Sport

a szerz6,s ideje, jogcfme:

2006,

tfpus

vitel

Yomuhct
a szerzds ideje, jogcfme:

tfpus

I,IT 07

tfpus

2017, vetel

2.Yizi vagy l6gi jrirmii:
a)

jellege:
tfpusa:
a szerz6,s ideje, jogcfme:

3. V6dett miialkotis, v6dett gy{ijtemdny:
a) egyedi alkotiisok:
Vagyoni1llapot idopontja: 2019.12.31. J6vdhagyva: 2020.01.29. Nyomtatva: 2020.01.29.
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megnevezd,se

db

lregnevezese

db

a szerz€s ideje, jogcfme: -----

b) gytijtemdny:

a szerz€,s ideje, jogcfme: -----

Egydb, darabonkdnt vagy k6szletenkent (gyrijtemdnykent) a rnindenkori k6pviseloi
alapdij hathavi dsszegdt meghalado 6rtdkti ing6srig:

4.

a) megnevez6s:
a szerz€,s ideje, jogcfme:

5

Ert6kpapirban elhelyezett megtakarit6s vagy egydb befektetes (reszvdny, kotvdny,
rdszjegy. kincstdrj egy, vagyonj egy. nagy 6rt6kii biztos ftds. stb.) :

megnevezds:

nevdrtdk. biztosft6si osszeg:

6.

Takarekbetdtben elhelyezett megtakarftiis: ----- Ft

7.

A mindenkori k6pviseloi alapdij hathavi

8

Az dsszessdgdben a mindenkori kepviseloi alapdfj hathavi 6sszeg6t meghalad6
penzintezeti sziimlakovetelds vagy m6s, szerzodes alapjrin fenniillo penzkoveteles:

a)

penzintezeti sziimlakdvetelds:

osszegdt meghalado kdszpdnz: ----- Ft

forintban: ----dev

b)

9

izthan (fori nt6rt6ken) : -----

m6s szerzodes alapjdn fennrillo pdnzkovetel6s dsszege: ----- Ft

M6s, jelentosebb 6rt6kri vagyontiirgyak, ha azok egyUttes 6rtdke a mindenkori

k6pviseloi alapdij hathavi osszegdt meghaladja:
Vagyoni 6llapot iddpontja: 2019.12.31. )6vdhagyva: 2020.01.29. Nyomtatva: 2020.01.29.
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megnevez6,s: -----

Vagyoni6llapot idopontja: 2019.12.31. J6vdhagyva: 2020.01.29. Nyomtatva: 2020.01.29,
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III.
Tartozisok
Ebben a rovatban k6rjtik feltiintetni a kdztartozfs cim6n, valamint a p6nzint6zettel vagy
mag{nszem6lyekkel szemben esetlegesen fennrlll6 tartozdsait

l.Kdztartozds (ado, v6m. illetdk, tb. j6rul6k stb.): ----- forint
2. Penzintezettel szembeni tartozirs (hitel, kolcson stb.): I .100.000.- forint
3. Mag6nszemdlyekkel szembeni tartoz6s: ----- forint

IV
Egy6b ktizlend6k

Vagyoni Sllapot idopontja: 2019.12.31. Jovdhagyva: 2020.01.29. Nyomtatva: 2020.01.29.
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B) r6sz

TOVPNELEMNYILATK OZAT
(az orsziegyiil6si k6pviseki javadalmazfsdn kfvtili ad6ktiteles jtivcdelmek)
I

Foglalkozisa: ----Munkahelye: ----Sztinete lteti-e fog I a I kozilsiit? : ----Fog I al ko zitsi.},ol szdrmazo h av i ad6 kote I es (brutto) j ovede I m e :
----- Ft

2

Az l. pontban ift fbglalkozitsdn kfvUIi, valanrennyi olyan tevekenys6ge, anrelybol
adokoteles jovedelme sz6rm azik:

a)

A tev6kenysdg megnevezdse: -----

b)

A kifizeto szemdlye (kiv6ve a jogszabiilyon alapulo titoktartiisi kotelezettsdg alii eso
tev6kenysdgek): -----

c)

A jdvedelem rendszeress6ge (havi, egydb rendszeressdg, eseti vagy idoszakos): -----

d)

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

Csak az orszdggytil6si kdpvisel6 t6lti ki!
Vagyonilllapot iddpontja: 2019.12.31. l6vdhagyva: 2020.01.29. Nyomtatva: 2020.01.29.
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C) r6sz
G AZD ASAC

TE

RDEKELTSEG I NYILATKOZAT

Gazdasigi tdrsasrlgban fennil16 tiszts6gc vagy 6rdekelts6ge:

I.

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

Gazdasdei t6rsas6g neve: -----

Szdkhelye: ----Gazdasiigi tilrsasilg formrlja: -----

Az erdekeltsdg formdja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. eset6n beltag/kiiltag stb.): ----A tulajdoni 6rdekelts6g keletkez6skori arinya: ----- %

A tulajdoni drdekeltsdg jelenlegi ardnya: ----- %
Nyeresdgb6l val6 rdszesedese: -----

A

%o

gazdas6gi t6rsasiigban viselt tisztsdge: -----

Vagyoniillapot iddpontja: 2019.12.31. )ovdhagyva: 2020.01.29. Nyomtatva: 2020.01.29.
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D) r6sz

KIMUTATAS
az orszfiggy{il6si k6pviseltinek az Orsziggl,iil6sttil, saj{t prirtjrit6l vagy
k6pvisekicsoportj it6l, illetve a ttirv6nyhoz6i munkit tdmogat6 alapitvfnyt6l kapott, a
kdpviselti munkfjinak elldtisrihoz sziiksdges vagy azzal szoros tisszefiigg6sben l6vti
juttat{sokr6l 6s ingyenes hasznflatba adott dolgokr6l (a tovfbbiakban: juttatis)

A juttatis megnevez6se

A juttatris ideje

A juttat6s 6rt6ke

20 t u-2022

Sum,sttng (iluxS,,l5

15.7

201,\-2022

liolcltrtok D.L. 5180

245.500.-

20 t u-2022

il'lutnc

20 I 8-2022

Lenovo 7'. t,570, 2 db

20 1 8-2022

(

)

r

61

(ill

unon I-,\ l:)N Sl'S l,{1"

5

3.-

270.852,2 x 296.950,-

80.640.-

Itin'96^s:ak, 3 dh

i x 32.110,-

20 t u-2022

iizentunuyug kdrlt,tt

ldrvdnl' ;;zerirtl
meghalarozolt mdrtdk

20 I 8-2022

luka,slrus:ndlal

t\rvinl- szerinl

20 t

u-2022

meghuldro:oll merlak
20 I 8-2022

iroda hus:ndlut

lorveny, ,;zerinl

meghalarozoll mdrtek
20 I 8-2022

.segitii szemcly:el

l1rvdnt; szerinl
nrc glut t tiro:o I I me

r tek

Csak az orsz6ggytilesi kdpvisel6 tttlti ki!
Vagyonilllapot iddpontja: 2019.12.31. J6vdhagyva: 2020.01.29. Nyomtatva: 2020.01.29.
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E) r6sz

KIMUTATAS
az orszf,ggyiil6si k6pviseltinek k6pvisel6i megbizathsirval tisszeftigg6sben kapott
6s az e nyilatkozat D) pontja ali nem tartoz6 ingyenes juttatdsair6l (a
tovibbiakban : aj 6nd6k)

aj{nd6kair6l

Az ajhnd6kozfs ideje

Az ajind6k megnevez6se

Az ajind6k 6rt6ke

Csak az orszhggyildsi kdpvisel6 tolti ki!
Vagyoni1llapot id6ponja: 2019.12.31. J6vdhagyva: 2020.01.29. Nyomtatva: 2020.01.29.
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F) r6sz

KIMUTATAS
b{rmilyen tev6kenys6ge, in96, \,ag}, ingatlan tulajdona, illetve ezekhez fizodil egy6b
jogosultsfga alapjf n, tov{bbi e nl,ilatkozat C) pontjiban megieltilt gazdasigi
tdrsas6g(ok)nak juttatott illami, illefve eur6pai uni6s tf mogatisokr6l (a tor,6bbiakban:
timogat:is)
A t:imogat{s

,\ t:irnogat:is

A t{mogatds

A tdmogat{st

jogosultja

nregszerzi'sdnek

nrcgszerz('sdnek

nyfjt6

jogrinrc,

nrdrdja

A trimogatds c('lja

A trimogat{st
6rti'kc

idiipontja

Kelt: Kovdc.ss:indja ,,2020 ev 0l ho 29.nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem egy kozoshdztartiisban elohinas-/dlettiirsam,
lruiza,;ttirsant

valamint a velem kozos hdztartdsban dlo gyermeke(i)m,
Azrgt, C,sanucl lvlote
ny i latkoz atdt/ ny

ilatkozatait.'

JG, ( G,
a kdpviselo aliifrasa

Csak az orsz6ggy[ildsi kdpviselo t6lti ki!
Vagyoni

lllapot idopontja: 2019.12.31. Jovithagyva: 2020.01.29. Nyomtatva: 2020.01.29.

