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Az Orszdggytilcsrol sz6lo 2011. evi XXXVI. tcirveny l. melleklete alapjdn

l'aglton-,jiivedelem-

ds gozdasdgi

drdekeltsigi nyilatkozat orsaiggltfrlisi

kdpviself szdmdra

A nyilatkozatot ad6 szem6lye

l.

A nyilatkozatot ad6: orszdggvrilisi kipviselS

a)
b)

orsziiggyiil6sik6pvisel6
az orszdggyiil6si k6pviselcivel kozris hriztart6sban 616 hizas- vagy 6lettrirs (a

tovdbbiakban : h6zas-i6lettdrs)

c)

az orsziiggyiil6si k6pviselcivel k6z<is h6ztart6sban 616 gyermek (a tovibbiakban:

gyermek)
2

Az orsziiggyiil6si k6pvisclci neve'. S=ildgti Gvdrg,,

3

A hizas-l6lettiirs neve: -

4

A gyermek(ei) neve: -

Vagyoni

e apot id6pontja: 2021.12.31.lovehagyva: 2022.01.13. Nyorntatva: 2022.01.24

A) r6sz

vAGYONI NYILATKOZAT
l
I

ngatlanok

I

a)

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

b)

Az ingatlan teriiletnagysAga:

c)

Miivel6si 6ga (vagy a miivel6s al6l kivett teriilet elnevez6se):

d)

Az 6piilct fri rcndcltct6sc szcrinti jcllcgc (lak6hdz, iidiilci, gazdas6gi 6piilct stb.), az
6piilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogijellege (csaLidi hiiz. tilrsash6z, sztivetkezeti hiiz, mtieml6k, miihely,
izlct, miitcrcm, rcndcl6, gar6zs, brinyatclck stb.):

f)

A nyilatkoz6 jogill6sa (tulajdonos, 6lland6, illewe tart6s haszniil6, haszon6lvez6,

b6rl<i

stb. ):

g)

Ktiztis tulajdon eset6n a tulajdoni hdnyad m6rt6ke:

h)

A

szerz6s

jogcime, ideje

(a

---

jogviszony kezdete): -----

Az ingatlan-nyilvSntartiisi adatokkal mcgcgyez6cn k(rll kittilteni!
Vagyonilllapot id5pontja: 2021.12.31. )dvihagyva: 2022.01.13. Nyomtatva: 2022.01.24

I

t.

Nagl' 6rt6kii ing6sigok

L G6pj6rmiivek:
Fiat

a) szem6lyg6pkocsi:
a szerz6s idejc,

jogcime:

202

199

/2006/

t

ipus

I. vttel

b) teherg6pj6rm[, aut6busz:

tipus

a szerzds ideje, jogcime:

c) motorker6kp6r:

tipus

a szerz|s ideje, jogcime:

2.Yizi vagy I6gi j{rmii:
a)

jcllcge:
tipusa:
a szerz€s ideje. jogcime:

3. V6dett

miialkotis, v6dett gyffjtem6ny:

a) egyedi alkotiisok:

a szerz6s ideje,

jogcime:

megncvczcsc

db

megnevezcsc

db

---

b) gyiijtem6ny:

a szerz|s ideje, jogcime:

{

----

Egy6b, darabonk6nt vagy k6szletenkdnt (gyiij tem6nyk6nt) az Orsz6ggyiil6sr6l sz6[6
2012. 6vi XXXVL tdrv6ny 1 04. $ ( l ) bckczd6sc szerinti k6pvisckii tiszteletdij hathavi
<isszegdt meghalad6 6rt6kii ing6srig:

vagyoni Allapot iddpontja: 2021.12.31. l6v6hagyva: 2022.01.13. Nyomtatua: 2022.O1.24.

.l

a) mcgnevez6s:
a szerz6s ideje,

5

jogcime:

Ert6kpapirban clhelyezett megtakaritiis vagy egy6b befektet6s (r6szv6ny, kdtv6ny,
16szjegy, kincst6rjcgy, vagyonjegy, nagy ert6kri biztositiis, stb.):

megnevezes:

n6v6rt6k, biztositrisi risszeg:

6.

Takar6kbet6tben elhelyezett megtakaritrls:

----

Ft

7

Az Orszriggyi.il6srril sz6l6 2012.6vi XXXVI. torveny 104. $ (l) bekezddse szerinti
k6pvisel6i tiszteletdij hathavi osszeg6t meghalado k6szp6nz: 35700000 Ft

ti.

Az dsszess6gibcn az Orsziiggyiilcsr<il sz6lo 2012. evi XXXVI. torv6ny 104. { ( I )
bekezd6se szerinti k6pvisel6i tiszteletdij hathavi risszeg6t meghalad6 hitelint6zeti
sziimlak<jvetel6s vagy mris, szerz6d6s alapjrin fennril[6 p6nzktivetel6s:

a)

hitelint6zctisziimlakovctcl6s:
forintban: ----deviz6ban l lbrinterteken ):

b)
9

----

miis szerz6d6s alapj6n fennrlll6 p6nzkdvetel6s 6sszege: 2000000 Fl

Mris, jelent<isebb 6rt6kii vagyontiirgyak, ha azok egytittes 6rtdke az
szolo 2012.6vi

XXXVI. t<irv6ny

104. $

(l)

Orszrlggy

6srcil

bekezd6se szerinti k6pvisekii tiszteletdij

hathavi 6sszeg6t mcghaladja:
megnevezes: -----

Vagyoni Sllapot id6pontja: 2021.12.i1. J6vehagyva: 2022.O1.13. Nyomtatva: 2O22.01.24

III.
'l'artoz6sok
Ebben a rovatban k6rjiik feltiintetni a kiiztartozris cim6n, valamint a hitelint6zettel vagy
magrinszem6lyekkel szemben esetlegesen fennrill6 tartozrlsait

l

Kriztartoziis (ad6, viirn. illet6k, tb. jrirul6k stb.): ----- lbrint

2. Hitclint6zcttel szcmbcni tartozis (hilcl. kolcsdn stb.): 200000
3. Magiinszem6lyekkel szembeni tartozAs:

--:

fotinl

forint

I\'.
Ilgr (.b kiizlendiik

Vagyonii4llapot iddpont)a: 2021.12.31.l6v;hagyva: 2022.01.13. Nyontatva: 2022-01.24

B) r6sz
JOV

E D 1] I,T] ]TI

NYI LA'I' KOZAT

(az orszdggviil6si k6pviselti javadalmaz6s6n
I

kiviili ad6ktiteles jiivedelmck)

Foglalkozdsa: ----Munkahelye: -----

Sz0nctclteti-e foglalkozdsdt'l: ---Foglalkoz6sib6l szirmazo havi ad6k6teles (brutt6) j<ivedelme:

--2

Fr

Az l. pontban irt foglalkoziisiin kiviili, valamennyi olyan tev6kenys6ge, amelybcil
ad6kotclcs j<ivcdclmc szdrmazik:

a)
b)

A tev6kenys6g mcgnevez6se: ----A ki{izet6 szem6lyc (kiv6ve ajogszab6lyon alapul6 titoktart6si k<itelezetts6g al6 cs6
tev6kenys6gek):

c)
d)

---

A jiivedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rendszeress6g, eseti vagy id6szakos):

---

A jdvedelem (brutt6) 6sszege: ----- Ft

Csak az orsziggyiildsi kepviscl6 ttilti ki!
Vagyoni A apot id6pontja: 2021.12.31.l6vehagyva:

2022.01.13. Nyomtatva: 2022.01.24
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C) r6sz

GAZDASAGI CNNTXTITSRCI NYILATKOZAT
Gazdasigi tdrsasigban fenn:lll6 tiszts6ge vagy 6rdckelts6ge:
I

l.

Gazdasigi tiirsasiig neve: -----

2.

Sz6khelye:

3.

Gazdasrigi tiirsas6g

4.

Az 6rdekelts6g form6ja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. eset6n beltag,&tiltag stb.):

5.

A tulajdoni 6rdekeltseg keletkezeskori ardnya: -----

6.

A tulajdoni 6rdekelts6g jelenlegi arinya: ----o/o

7.

Nyeresdgb6l val6 r6szeseddse: -----

8.

A gazdasdgi tiirsasiigban viselt tiszts6ge: -----

--formija:

---

Vagyoni

---

o/o

o/o

e apot idtipontja: 2021.12.31.l6vAhagyva: 2022.01.13. Nyomtatua: 2022.O1.24

I

D) rtsz

KI}IU-I'A'I'AS
az orsz6ggf iil6si k6pvisel6nck az Orsz6ggl'fi l6stril, sajit pirtjrlt6l vagy
k6pvisel6csoportj6t6l, illetve a ttirv6nyhozrii munk6t tSmogat6 alapitvrlnyt6l kapott, a
k6pvisel6 munkijinak ell6tisAhoz sztks6ges vagy tzzal szoros iisszefiiggr!sben l6v6
juttat6sok161 6s ingl enes hasznrilatba adott dolgok16l (a tovribbiakban: juttat6s)

A j uttatris idejc

A juttat6s 6rt6ke

A j uttatis megnevcz6sc

20 I 8.05.0t]

Notebook Dell Latitude
5480

24

20 t4.05.06.

Tele/bnkartva

Tiirvinl' szerint

5

500

meghatdrozott

irtik

2014.05.06

L':t,munvugkirtwt

Tdrviny szerint
meghatirozott irtik

2014 05.30

Tevikenvstget segitii

Tiirvtnl' szerint

szemillzel

meghaldrozott

&zrr.wrrg 58

I 30361

laki.shusznilut

Tiirvdnl' 57grin1
meghatdrozon irftk

t

irodik haszndlato

Tdrtiny szerint
meghatdrozott drtik

2018.09.01

Lenovo Thinkpad

296950

I

Ny o m ta t o m u I t ifu

2018.09.01
20 t6.

t2.0t

2016.08.0

2016.09.0

n

kc i 6 s

irtik

t 05000

Xerox
20

t8. 09.0I

2019.03. I

I

Csak az orszdggytl6si k6pviscl<i

Samntng J5

45753

Kind16 pult korondval

35900

tiilti ki!
vagyoni lllapot idSpontja: 2O21.12.31.l6v'hagyva: 2O22.01.13. Nyontatva: 2022.01.24

E) r6sz

KIMUTATAS
az orsz6ggyiil6si k6pvisel6nek k6pvisel6i megbizatds6val tisszefiigg6sben kapott
6s az e nyilatkozat D) pontja al6 nem tartoz6 ingyenes juttatisair6l (a

ajrind6kair6l

tovdbbiakban: ajind6k)
Az ajrlnd6kozis ideje

Az ajind6k megnevez6se

Az aj6nd6k 6rt6ke

Csak az orsz6ggytil6si kepvisel6 tttlti ki!
Vagyoni

ii

apot idapontja: 2021.12.31.l6vihagyva: 2022.O1.13. Nyomtatva: 2022.01.24

-

10 -

F) r6sz

KIMUTATAS
bfrmilyen tev6kenys6ge, ing6, vagf ingatlan tulajdona, illctve ezekhez fiiz6d6 egy6b
jogosultsriga alapjin, tovdbb6 e nyilatkozat C) pontjriban megjeltilt gazdasfgi
tirsasig(ok)nak juttatott :lllami, illetve eu16pai uni6s t{mogatisokr6l (a tovibbiakban:
t6mogatris)

A timogst6s

A timog.t6s

A timogatis

A t6mogatist

jogosultir

megszerz6s6n|:k

mcgszcrz6s6nck

nvtjt6

Jogcime, m6dia

id6pontia

A tlimogales cr:lia

A timogatist
6rt6kr

Kelt: Budapest ,2021 ,6v l2 h6 J1. nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem egy k<jzos hilztartdsban 6[6 hrizas-l6lettiirsam,

valamint a velem k<iztis hiiztart6sban
2 gtermekem
nyilatkozatiit/nyilatkozatait.'

616

gyermeke(i)m,

t\,\)
a

Csak az orsziiggyiil€si kepvisel6 tdlti

k6pviseki aLiirdsa

kil

Vagyoni

6 apot id6pontja: 2021.12.31. J6v6hagyva: 2022.01.13. Nyomtatva: 2022.01.24.

