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Az Orsz:iggyrilesrril szolo 2012. 6vi XXXVI. torv6nv l. nrell6klete alaojdn

Vagysn-,

i-r.delem-

ds gazdasdgi

drdekeltsigi nyilatkozat orsaiggltiilisi

kipviself szdmdra

A nyilatkozatot ad6 szemelye

I

.

a)
b)

A nyilatkozatot ad6: orszdgg,tilisi kipviseld
orszriggyiil6sik6pvisel6
az orszdggyiil6si k6pvisel6vel koztis hriaart6sban 616 hdzas- vagy 6lett6rs (a

tovribbiakban : hri.zas-16lett6rs)

c)

az orszriggyiil6si k6pviselcivcl koztis hiztarLisban 6ki gycrmek (a tov6bbiakban

gyermek)
2

Az orsz6ggyiil6si k6pvise16 neve: Tordai Bence

3

A hrizas-l6lett:i.rs neve: Dr. Csillag Rita

4

A gyermek(ei) neve: Tordai Mici Zsuzsanna
Tordai Kiillikki
Tordai Mor
Tordai Farkas

vagyo
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A) r6sz

VAGYONI NYILATKOZAT
I.

Ingatlanok

I
a)

A telepiil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keriilet is)
Budapest II/A

b)

Az ingatlan teriiletnagysiga:
997 m'

c)

Mrivel6si iga (vagy a mrivel6s al6l kivett tertilet elnevez6se):
Kivett lak6hdz, udvar

d)
e)
f)

Az 6piilet fti rendeltet6se szerintijellege (lak6hriz, iidiil6, gazdasrlgi 6piilet stb.), az
6piilet alapteriilete:
lakihdz, l30m'
Az ingatlan jogi jellege (csal6di hAz, t|rsashitz, sztivetkezeti hriz, mtieml6k, miihely,
iizlet, mfiterem, rendel6, gar6zs, binyatelek stb.):
csalddi hdz (osztatlan kdzds tulajdonban al16 telken)
A nyilatkoz6 jog6lllsa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s hasznrll6, haszon6lvez6, b6rl6
stb.

):

c)

tulajdonos
K6z6s tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m€*6ke: 8/24

h)

A

szerz6s jogcime, ideje (a jogviszony kezdete): addsvdtel, 2016

)
a)

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

b)

Az ingatlan teriiletnagys6ga:
247 m'

Az ingatlan-nyilvintartasi adatokkal megegyezcien kell kititlteni!
Vagyoni iSllapot id6pontja: 2O21.12.31. l6vihagyva: 2022,01.25. Nyomtatva: 2022.01,25
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c)

Mrivel6si Aga (vagy a mrivel6s al6l kivett tertlet elnevez6se):
kivett lak6hdz, udvar

d)

Az 6piilet fti rendeltet6se szerintijellege (lak6h6z, iidtil6, gazdasrlgi 6piilet stb.), az
6ptilet alapteriilete:

e)

takdhdz. 60 m2 m'
Az ingatlan jogi jellege (csat6di hdz, tirsashin, sz<jvetkezeti hdz, miieml6k, miihely,
iizlet, miiterem, rendel6, garizs, bdnyatelek stb.):

f)

csaladi hdz
A nyilatkoz6 jogill6sa (tulajdonos, illand6, illetve tart6s haszndl6, haszon6lvez6, b6rl5
stb.):

g)

tulajdonos
K<iz<is tulajdon eseten a tulajdoni h6nyad m6rt1ke'. I /2

h)

A

szerz6s jogcime, ideje

(ajogviszony kezdete): addst'itel, 2014

Vagyoni iSllapot iddpontja: 2021.12.31.l6v,hagyva: 2022.01,25, Nyomtatva: 2022,01,25.
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II.
Nagl' 6rt6kfi ingrisrigok

l. G6pjdrmfivek:
Toyota Avensis Verso 2005

a) szem6lyg6pkocsi:

a szerz|s ideje, jogcime:

tipus

2018. addsvitel

tipus

b) teherg6pj6rmri, aut6busz
a szerz6s ideje, jogcime:

tipus

c) motorker6kpiir:
a szerz6s ideje, jogcime:

2.

Vizi vagy l6gi jdrmii:

a)

jellcgc:
tipusa:
a szerz6s idejc.

3. V6dett

jogcime:

mfialkotis, v6dett gyfijtem6ny:

a) egyedi alkot6sok:

a szerz,ts ideje, jogcime:

megnevezese

db

megnevez6se

db

----

b) gytijtem6ny:

a szerzts ideje, jogcime:

I

----

Egy6b, darabonk6nt vagy k6szletenk6nt ( gyiij tem6nyken t) az Orszitggyil6sr6l sz6l6
2012.,Evi XXXVI. ttirv6ny 104. I (l) bekezd6se szerinti k6pvisel6i tisaeletdij hathavi
6sszcg6t meghalad6 6rt6kti in96sdg:

Vagyoni

6 apot id6pontja: 2O21.12.31. )6v6hagwa: 2022.01.25. NYomtatva: 2022.01,25.

-5a) megnevezes:
a szerz6s ideje,

5

jogcime:

Ert6kpapirban elhelyezett megtakaritris vagy egy6b befektet6s (16szv6ny, ktiw6ny,
r6szj egy, k incst6rj egy. vagyonj egy, nagy 6rt6kti biztositris. stb. ) :

megnevezes:

n6v6rt6k, biaositisi iisszeg

6.

Takar6kbet6tbcn elhelyezett mcgtakaritds: ----- Ft

7

Az Orszrlggyiil6srcil sz6l6 2012. ,bvi XXXVI. tdrv6ny I 04. $ ( I ) bekezd6se szerinti
k6pvisel6i tiszteletdij hathavi dsszeg6t meghalad6 k6szpEnz: ----- Ft

8

a)

Az cisszess6g6be n az Orszirggyil6sr<il sz6l6 2012.6vi XXXVI. ttirv6ny 104. $ (l)
bekezd6se szerinti k6pvisel6i tiszteletdij hathavi <isszeg6t meghalad6 hitelint6zeti
szimlakovetel6s vagy miis, szerzdd6s alapjrln fennriLll6 p6nzkdvete[6s:
hitelint6zeti szimlakrivctcl6s:
forintban: ----devizriban (forint6n6ken):

b)
9

---

mds szerzrid6s alapjdn fenndl16 p6nzktivetel6s <isszege: ----- Ft

jelentcisebb 6rt6kti vagyontiirgyak, ha azok egyiittes €rt6ke az Orsziiggytil6srcil
szolo 2012.6vi XXXVI. torv6ny 104. { (l) bekezd6sc szerinti k6pvisel6i tisaeletdij

MilLs,

hathavi osszeg6t meghaladja:
megnevezes: -----

Vagyoni; apot id1pontja: 2021.12.31. l5v'hagyva: 2022.01.25. Nyomtatva: 2022.0!.25

III
Tartozdsok
Ebben a rovatban k6rjiik feltiintetni a kiiztartozis cim6n, valamint a hitelint6zettel vagy
maginszem6lyekkel szemben esetlegesen fenndl16 tartozisait

l.

Kdztartozris (ad6. vrim. illet6k, tb. j6rul6k stb.): ----- forint

2. Hitelint6zettel szembeni tartoziis (hitel, ktilcs<in stb.): 9 860 000: (ad6stdrskint) 20 296

560,- forint
3. Magrinszem6lyekkel szembeni tartozds: 5 500 000 forint

IV.
E91'6b kiizlend6k

id6pontja: 2021.12.31.l6vAhagyva: 2022.01.25. Nyomtatva: 2O22.01.25.

vagyoni

'llapot
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B) r6sz

.IOVEDELEMNYILATKOZAT
(az orsziggyiil6si k6pvisel6 javadalmaz{sin kivtili ad6kiiteles jiivedelmek)
Foglalkozdsa: ---Munkahelye: -----

I

Sziinetelteti-e foglalkoz6srit?: ---Fogf alkoz6srib6l szirmaz6 havi ad6k6teles (brutt6) j6vedelme:
----- Ft
7

Az l. pontban irt foglalkoz6s6n kiviili, valamennyi olyan tev6kenys6ge, amelyb<il
ad6kdteles jovedelme szdrmazik:

a)

A tev6kenys6g megnevez6se: elndcsigi tiszteletdij

b)

A kifizet6 szemElye (kiv6ve ajogszabrllyon alapul6 titoktart6si kotelezetts6g ald esd
tev6kenys6gek): Pdrbeszid Magtarorszdgdrt Part

c)

A jrivedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rendszeress6g, eseti vagy id6szakos): 4 honap

d)

A jtivedelem (brutt6) risszege:.429.500Ft

Csak az orsz6ggytlesi k6pviseki trilti ki!
Vagyoni
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C) r6sz

GAZDASAGI ERDEKELTSEGI NYILATKOZAT
Gazdas6gi tdrsasigban fennilki tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:
I

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

GazdasriLgi tirsas6g neve:

Sz6khelye:

-----

---

Gazdasrigi t6rsasig

formija:

---

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

A tulajdoni erdekeltseg keletkez6skori arhnya: -----

A tulajdoni 6rdekelts6g jetenlegi arinya: ---Nyeres6gb6l val6 r6szesed 6se: -----

---

o/o

o/o

Vo

A gazdas6gi t6rsas6gban viselt tiszts6ge: -----

Vagyoni6 apot iddpont)a: 2o21.12.31. )6vihagyva: 2O22.o1.25. Nyomtatva: 2022.O1.25.

D) r6sz

KIMUTATAS
az orsziggyiil6si k6pvisel6nek az Orsziggl iil6st6l, saj6t p{rtj6ttil vagy
k6pvisel6csoportj6t6l, illetve a tiirv6nyhozrii munkit timogat6 alapitvrinyt6l kapott, a
k6pvisel6 munkdjinak elk{tdsdhoz sziiks6ges vagy azzal szoros tisszeft996sben l6v6
juttat{sokrril 6s ingyenes haszn6latba adott dolgok16l (a tovribbiakban: juttatAs)

A juttat{s ideje

A

juttatis

A

megncvcz6sc

20 18

sim kirh'u

2018

Samsung Galaxv S8

I

juttatis 6rt6ke

30 361

mobiltelefun
2018

Notebook Dell Lotitude

245 500

5480 +egA'+fiska
20

t8

2018

GARZON SZEKRTNY 2
AJT6S 2.1455

55 600

GARZON iRdASZTAL

36 800

t620x800x720G
2018

I 62 0x800x7 2Omm

33 717

I rdasztal I 62 0x800x7 20mm

33 7t7

Ir6asztal
Garzo

20

l8

Garzo
20 18

Lenovo ThinkPad L570
laptop tdskdval

296 950

20 18

Lenovo ThinkPad L570
laptop tdskdval

296 950

20

t8

Nyomtatd Canon I-SENSYS 80 640
MF249DW

20

tE

Router Asus DSL-AC55U

40 060

)0l8

Forgdszik karfas

32 410

2018

Forg(tszlk karfas

32 4t0

t8

Forg6szlk kar/ks

32 4t0

20

2018
20

t9

2019

sim kdrtya

IRODABERLiS

ttirt in), szerinti
meghatdrozott irtikben

Mobiltelehn Xiaoni Mi .42 55

u8

Csak az orsz6ggyiil€si k6pvisel6 t6lti ki!
Vagyoni i5 apot id6pontja: 2021.12,31. ldvehagrya: 2022.01.25. Nyomtatva: 2O22.O1.25
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Lite
2019

Mobiltelelim Xiaomi Mi A2
Lite

-r5 / 18

2019

Mohilrclefon Xiaomi Mi A2
Lite

55

20t9

Mobilrelelon lphone 8 Plus
64 GB

21t 8t0

2020

Mohiltelefon Sumsung

274 500

118

Gala4,520+
2020

sim kdr4,a

2021

Notebook Asus Zenbook

388 960

Flip S UX+Zl
2021
202

I

Projeklor Aopen

66 980

Vetit6vdszon dIlvdryo.s

7085

vagyo

I
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E) r6sz

KIMUTATAS
az orsziggyiil6si k6pvisel6nek k6pvisel6i megbizatis6val iisszefiigg6sben kapott
aj6nd6kair6l 6s az e nyilatkozat D) pontja al6 nem tartoz6 ingyenes juttatisair6l (a
tovibbiakban: ajind6k)

Az ajrind6kozds ideje

Az aj6nd6k megnevez6se

Az ajind6k 6rt6ke

Csak az orsz6ggyiil6si kepviseld tdhi ki!
Vagyoni

d a@t iddponia: 2021.12.31. J6viihagryar 2022,01,25. NyofitaMa: 2022.01.25

-t2F) r6sz

KIMTITATAS

birmilyen tev6kenys6ge, ingri, vagy- ingatlan tulajdona, illetve ezekhez fiizdd6 egy6b
jogosults6ga alapjdn, tov{bbi e nyilatkozat C) pontj6ban megieltilt gazdasdgi
tirsasig(ok)nak juttatott {llami, illetve eur6pai uniris timogat{sokrril (a tovibbiakban:
tdmogatds)

A timog.tds

A (inrogrl6s

A

limolatis

A t6mog.risl

A tinmsal6s cilia

nyijt6

jososultja
joscin|c. mridjs

Kelt'. Budapest ,2022 €v

A tdmogrtist
6rttk€

idtiponrjr

0l h6 25. nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem egy ktiztis hriztartrisban 616 h6zas-l6lett6rsam,

ilettdrsam
valamint a velem kdzris haztartrisban
gtermekeim
nyilatkozatrlt/nyilatkozatait.'

616

gyermeke(i)m,

<--,;*.a k6pviselci

A-aliirdsa

Csak az orsz6ggyiilesi kdpvisel6 tdlti ki!
Vagyoni ellapot id1pohtja:2O21,12,31. )iviihagyva: 2022.o1.25. Nyomtatva: 2022.O1.25.

