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Az Orszdggyiilcsr<il sz6l6 2012. 6vi XXXVI. ttirv6n), l. nrell6kletc alaoiiin

Vagton-, jiivedelem-

ds

gazdasdgi irdekeltsigi nyilatkozat orszdggyfildsi
kdpviselfi szdmdra

A nyilatkozatot ad6 szem6lye

l.

A nyilatkozatot

a)
b)

orsz6ggyiil6sik6pviselci

ad6'.

or.s:dgg"*iillsi ktpvise

lli

az orsziggytil6si kdpviselcivel kdztis hriztart6sban 616 hrizas- vagy 6lettiirs (a

tovtibbiakban : hiizas-/6lettdrs)

c)

az orszitggytl|si k6pvisel6vel ktiztis h6aartisban 615 gyermek (a tovrlbbiakban:
gyermek)

2

Az orsz6ggylil6si k6pvisel6 neve: Jakah lstvdn

J

A hiizas-/6lettirs neve: Jakabnt A*r Andrca

4

A gyermek(ei)

neve'. Jakuh

Piret'

Vagyonl i;llapot id6pontja: 2020.12.31. J6v6hagyva: 2021.O1.28. Nyomtatva: 2021.01.28

A) r6sz

VAGYONI II'YILATKOZAT
I.
Ingatlanok'

l.

a)

A teleptil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):
Dehrec'en

b)

Az ingatlan teriiletnagysriga:
57t m'

c)

Mtivel6si

d)

Az 6piilet fii rendeltet6se szerintijellege (lak6hAz, iidtil6, gazdasrigi 6ptilet stb.), az

Aga

(vagy a miivel6s al6l kivett tertilet elnevez6se):

6ptilet alapteriilete:

e)
f)

lukihdz,

178,48 m'

Az ingatlan jogijellege (csakldi h6z, t6rsashria, szdvetkezeti hiiz, miiemldk, miihety,
iizlet, miiterem, rendelti, gar6zs, b6nyatelek stb.):
csalddi hdz
A nyilatkozb joghll
stb.):

sa

(tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s hasm6l6, haszon6lvezci, b6rl<i

c)

tulajdonos
Ktizris tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m6rt€ke: 175/5

h)

A

szerz6s jogcime, ideje (a jogviszony kezdete):

l2

vtisitrlis, 1997. mirjus

31.

,,

a)

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

Hajdilhaps
b)

Az ingatlan tertletnagysega:
64829 m'

Az ingatlan-nyilv6ntan6si adatokkal megegyezden kell kitdltenil
Vagyoni elapot iddpontja: 2020.12.31. Jdvihagyva: 2O21.01.28. Nyorntatva: 2021.O1.28
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c)

Miivel6si iga (vagy

a

miivel6s al6l kivett teriilet elnevez6se):

szdntd

d)

Az 6piilet fti rendeltet6se szerintijellege (lak6h6z, iidtl6, gazdas6gi 6pi.ilet stb.), az
6ptilet alapteriilete

:

e)

Az ingatlan jogijetlege (csakidi hiiz, tiirsashiiz, sztivetkezeti h6z, mtieml6k, miihely,
iizlct, miitercm, rendel6, garrizs. bdnyatelek stb.):

f)

A nyilatkoz6 jogill:isa (tulajdonos, rilland6, illewe tart6s hasznel6, haszon6lvez6, b6rlci
stb.):

g)

Ktizds tulajdon eseten a tulajdoni hrinyad m6rt6ke:

h)

A

szerz6s jogcime, ideje

----

(ajogviszony kezdete): -----

Vagyoni;llapot id6pontja: 2020.12.31. )6vihagyva: 2021.01.28. Nyomtatva: 2021.o1.28
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lr.
Nagy 6rt6kii ingrisigok
1.

G6pjirmriivek:
tipus

a) szem6lyg6pkocsi:

a szerzts ideje, jogcime:
tipus

b) teherg6pj 6rmti, aut6busz:
a szerzbs ideje, jogcime:

tipus

c) motorker6kp6r:
a szerz6s ideje,

jogcime:

2.Yizi vagy l6gi jdrmri:
a)

jellege:
tipusa:
a szerz6.s ideje.

jogcime:

3. V6dett mtalkotds, v6dett gyiijtem6ny:
a) egyedi alkotisok:

a szerz6s ideje.

megnevez6sc

db

megnevez6se

db

jogcimc: -----

b) gyiijtem6ny:

a szerz6s ideje,

I

jogcime: -----

Egy6b, darabonk6nt vagy k6szletenk6nt (gyiijtem6nyk6nt) az Orsziiggytil6sr6l sz6l6
2012.6vi XXXVI. torv6ny 104. $ (l ) bekezddse szerinti k6pvisel6i tiszteletdij hathavi
tisszeg6t meghalad6 6rt6kii ing6s6g:
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a) megnevez6s:
a szeru6s ideje,

5

jogcime:

Ert6kpapirban elhelyezett megtakarites vagy egy6b befektet6s (r6szv6ny, kiiw6ny,
16szjegy, kincstrirjegy, vagyonjegy, nagy 6rt6kI biztositris, stb.):

megnevez6s:

magtor illomPaPi,'

n6v6rt6k, biztosit6si 6sszeg:

. 10.000.000 Ft

megnevez6s:

beJbktetlsi

n6v6rt6k, biztositisi <isszeg:

. 3.000.000 Ft

jeg,

6.

Takar6kbet6tben elhelyezett nregtakaritris: 0 Ft

7

Az Orszriggyiil6srcil sz6l6 2012. 6vi XXXVI. torvdny 104. $ ( I ) bekezd€se szerinti
k6pviselcii tiszteletdij hathavi tisszeg6t meghalad6 k6szp6nz: 7.71 3.423 Ft

8.

a)

Az tisszess6g6ben az Orszriggyiil6sr6l sz6l6 2012. 6vi XXXVI. tttrv6ny 104. $ (l)
bekezd6se szerinti k6pvise[6i tiszteletdij hathavi tisszeg6t meghalad6 hitelint6zeti
szrlmlak<ivetel6s vagy mis, szerz6d6s alapj6n fennill6 p6nzkovetel6s:
hitelint6zeti szdmlaktivctel6s:
forintban: 0
devizdban (forint6rt6ken): (/

b)
9

m6s szerzrid6s alapj6n fennrill6 p6nzktivetel6s <isszege: // Ft

Miis, jelentSsebb 6rt6Ki vagyontrirgyak, ha azok egyiittes |rtbke az Orsz6ggyiil6sr6l
sz6l6 2012.6vi XXXVI. t<irv6ny I 04. ti ( I ) bekezd6se szerinti k6pvisel6i tiszteletdij
hathavi tisszeg6t meghaladja:
megnevezes: -----

Vagyoniellapot iddpont)a: 2020.12.31. )ivehagyva: 2021.01.28. Nyomtatva: 2O21.01.28

III
Tartoz{sok
Ebben a rovatban k6rjiik feltiintetni a kiiztartozds cfm6n, valamint a hitelint6zettel vagy
ma96nszem6lyekkel szemben esetlegesen fenn{lki tartozisait

l.

Kdztartozes (ad6. viirn. illet6k, tb. jrirul6k stb.): ----- forint

2. Hitelint6zettel szembeni tartozris (hitel, k<ilcs<in stb.): ----- forint

3. Magrinszem6lyekkel szernbeni tartoz6s: ----- forint

tv
E91"6b

kiizlend6k

ld6pontla: 2020.12.31. )6vihagyva: 2021.01.28. Nyontatva: 2021.01.28.

vagyoni

'llapot

7

B) r6sz

J6VEDELEMNYILATKOZAT
(az orsziggyiil6si k6pvisel6 javadalmazis6n

kiviili

ad16kiiteles jiivedelmek)

I

Foglalkozisa: e/rrcit
Munkahelye: Mugyar Guzdaki)ri* is Ga:dusziiuetkezetek Szii'etsige
Sziinetelteti-e foglalkozAsit?'. nc nr
Foglalkoz6s6b6l szArmaz6 havi ad6k<iteles (brutt6) jdvedelme:
----- Ft

2.

Az l. pontban irt foglalkozis6n kiviili, valamennyi olyan tev6kenys6ge, amelyb6l
ad6kdteles j6vedelme sz6rmazik:

a)
b)

A tev6kenys6g megnevez6se: ----A kifizet6 szemdlye (kiv6ve ajogszabrilyon alapul6 titoktart:isi kdtelezetts6g al6 es6
tev6kenys6gek):

c)
d)

----

A jtivedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rendszeress6g, eseti vagy id6szakos):
A j6vedelem (brutt6) iisszege:

---

---- Ft

Csak az orsziggyril6si kepvisel6 t6lti ki!
vagyonie apot lddpontja: 2020.12.31. )6viihagyva: 2021.01.28. NyomtaNa: 2021.01.28.

I

C) r6sz

GAZDASAGI IROEXELTSBGI NYILATKOZAT
Gazdasigi tdrsas6gban fennSll6 tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:

l.

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

Gazdas6gi tirsasdg neve: -----

Sz6khelye:

---

Gazdasigi tirsasdg form6ja:

---

Az 6rdekelts6g form6ja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. eset6n beltag/kiiltag stb.):

A rulajdoni 6rdekelts6g ketetkez6skori arinya: ----A tulajdoni 6rdekelts6g jelenlegi arinya: ---Nyeres6gb6l val6 rdszesed6se:

---

----

Yo

o/o

oh

A gazdasrigi trirsas6gban viselt tisas6ge:

----

vagyonie apot id6pontja: 2020.12.31. )6vAhagyva: 2021.01.28. Nyomtatva: 2021.o1.28.

D) r6sz

KIMUTAT,{S
orsziggyiil6si k6pviseltinek az Orsziggyril6st6l, sajit pirtjrit6l vagy
k6pvisel6csoportjdt6l,, illeh'e a tiirv6n.r.'hoz6i munkit timogat6 alapitv{nyt6l kapott, a
k6pvisel6 munkdjinak elldt:isihoz sziiks6ges vtgy azzal szoros iisszefiigg6sben l6v6
juttatdsok16l 6s ingyenes haszn6latba adott dolgokr6l (a tovibbiakban: juttatis)
az

A juttat6s idtj c

A

juttatis

megnevez6se

A juttat6s 6rt6ke

ft

20 I 8.05.30

Nolebook Dell Latitudc
5480 + egir +tdska

245.500

20 t 8.05.09

Stoda Superb Stt,lc

6.975.674 Ft

20 t 8.05.20

lphone X 64 GB

270.852 Ft

20 18.05. I 8.

Kiilsd HDD 1000 GB

20.500 f-t

Seagate

2018.05.08
20

t8.05.09

Navigdci6s ktsziilik

98.346 Ft

Lakishirlls

16rvenl's:erint
meghatdrozott

irtik

Csak az orsz6ggyiil6si kdpvisel6 tdlti ki!
Vagyoni6 apot iddponua: 2020.12.31. )'vehagyva: 2O21.O1.28. Nyorntatva: 2021,01.28.
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-

E) r6sz

KIMUTATAS
az orsziggyiil6si k6pviselSnek k6pvisel6i megbizatisival tisszefiigg6sben kapott
aj6nd6kairril 6s az e nyilatkozat D) pontja al6 nem tartoz6 ingyenes juttat{sair6l (a

tovdbbiakban: ajdnd6k)
Az aj:ind6kozds ideje

Az ajind6k megnevez6se

Az ajind6k 6rt6ke

Csak az orsziggyiil6si kepvisel6 titlti ki!
Vagyoni

e apot iddpontja:

2O2O.12.31. Jdvehagyva: 2O21.O1.28. Nyomtatva: 2021.01.28

-

-

F) r6sz

KIMUTATAS
bdrmilyen tev6kenys6ge, in96, vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhez ftizdd6 egy6b
jogosultsdga alapjdn, tovibbd e nyilatkozat C) pontj6ban megieltilt gazdasigi
tirsasig(ok)nak juttatott rlllami, illetve eu16pai uni6s t6mogatisokr6l (a tor'6bbiakban:
timogat6s)
A limogatis

jososultj!

(imog.tis

A limogrtls

A timogatist

megsrerz6s6nek

megszerz6s6nek

ny'ijr6

joscime, m6djs

iddpontlr

A

Kelt: Budapest . 202 I

,Ev

A (imogalis c6lja

A t{mogrtist
6r(6ke

.ianudr h6 28. nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem egy kdztis hriztartrisban 616 hizasJ6letlirsam,

hdzastdrsam
valamint a velem krizcis h6ztaruisban 616 gyermeke(i)m,

gtermekem
nyitatkozatrit/nyilatkozatait.'

kEpviseki al6ir6sa

Csak az orsziggyiil6si kipvisel6

tiilti ki!
Vagyoni lllapot idaponAa: 2020.12.31. )dvehagyva: 2O21.O1.28. Nyomtatva: 2O21.01.28

