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Orez6ggy0t6s
Mentelml blzottsdo
'!064 Budepest Szdchenyt-rtp. tg.

Az Orsz6ggyfilesrol szolo 2012.6vi XXXVI. torveny l. sz. melleklete alapj6n

Vagyon-, jdvedelem- ds gazdasdgi drdekeltsdgi nyilatkozat orszdggyiildsi

kdpviself szdmdra

A nyilatkozatot ad6 szem6lye

l.

A nyilatkozatot ad6: orszriggl,iilesi kepvisel|

a)
b)

orsz6ggyfil6si k6pviselS

az orszirggyril6si k6pviseltivel kozos hiutartisban 6lo hfnas- vagy 6lett6rs (a
tov6bbiakban : hizas-l 6lett6rs)

c)

az orszaggytil6si k6pviselcivel kozos hiztartilsban 6lci gyermek (a tovfbbiakban:
gyermek)

2

Az orszdggytil6si k6pvisel6 neve: Duro Dora

3

A hrizas-l6lettdrs neve: Novak El6d

4

A gyermek(ei) neve: Novdk Hunora Kincsd
Novdk Bottydn Jdnos
Novdk Nimrod Ndndor
Nov(tk Zente Levente
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A) r6sz

VAGYONI NYILATKOZAT
I.
Ingatlanok
I

a)

A tetepiil6s neve, ahol az tngatlan fekszik (Budapesten kertilet is):
Budacirs

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:
566

c)

m'

Mtivel6si

6ga

(vagy a mtivel6s al6l kivett teriilet elnevez6se):

kivett lakdhdz is udvar

d)

Az 6ptilet fii rendeltet6se szerinti jellege (lakoh6z, tidtil6, gazdashgi 6ptilet stb.), az
6ptilet alaptertilete:
lakohdz, I 54 m'

e)

f)

Azingatlanjogi jellege (csal6di htn,tfursashin, szovetkezetihilz, mfieml6k, mtihely,
izlet, mriterem, rendel6 , garhzs, brinyatelek stb.):
csalddi hdz
A nyilatkozljog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszonllvezo, b6rlo
stb.):

tulajdonos

g)

Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m6rt6ke:

h) A szerzls jogclme,

l/2

ideje (a jogviszony kezdete): vetel, 201 2.

Az ingattan-nyilvSntart6si adatokkal megegyez6en kell kittilteni

!
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II
Nagy 6rt6kfi ing6sigok
1.

G6pjirmiivek:

a) szemelygdpkocsi:

Citroen C4 Picasso

a szerzls ideje, jogcime:

201 6,

tipus

vitel

b) teherg6pj6rmti, aut6busz:

tipus

a szerzls ideje, jogcime:
c) motorker6kp6r:

tipus

a szerzds ideje, jogcime:

2.Yizi vagy l6gi jirmii:
a)

jellege:
tipusa:

a szerzls ideje,

jogcime:

-----

3. V6dett miialkotis, v6dett gyiijtem6ny:
a) egyedi alkotiisok:

a szerzds ideje, jogcime

megnevez6se

db

megnevez6se

db

i -----

b) gffitem6ny:

a szerz6,s ideje, jogcime: -----

4.

Egy6b, darabonk6nt vagy k6szletenkent (gyrijtem6nyk6nt) a mindenkori k6pviselcii
alapdij hathavi osszeg6t meghalad6 drtekii ingos6g:

a) megnevez6s:
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a szerzls ideje, jogcime:

5.

Ertekpapirban elhely ezett megtakarit6s vagy egy6b befektet6s (r6szv6ry, kritv6ny,
rlszjegy, kincst6rJ.gy, vagyonj egy, nagy 6rtekri biztosit6s, stb. ) :

megnevezes:

n6v6rt6k, biztosit6si osszeg:

6.

Takar6kbet6tben elhelyezett megtakaritds: [/ Ft

7.

A mindenkori k6pvisekii alapdij hathavi osszeg6t meghalado

8.

Az cisszess6g6ben a mindenkori kepvisel6i alapdij hathavi osszeget meghalad6

k6szp enz: 0 Ft

p6nzint6,zeti szamlakovetel 6s vagy m6s, szerzodls alapj 5n fenn6l Io p6nzkovetel6s

a)

:

plnzintlzeti szirmlakovetel6s:
forintban:

I millio

dev rziban (forint6rteken) : t'l

b)
9

m6s szerz6d6s alapj6n fenn6llo p6nzkovetel6s osszege: 0 Ft

M6s, jelent6sebb 6rtekti vagyontirgyak,ha azok egytittes 6rt6ke a mindenkori

k6pviselSi alapdij hathavi osszeg6t meghaladja:
megnevezls: Kb. ketezer kdtetnyi kdnyv
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III.
Tartozf sok
Ebben a rovatban k6rjiik feltiintetni a ktiztartozis cim6n, valamint apilnzint6zettel vagy
maginszem6lyekkel szemben esetlegesen fennrlll6 tartozisait

l. Kciztartozis

(ado, v6m, illet6k, tb. j6rul6k

stb.):

forint

2.Penzintezettel szembeni tartoztrs (hitel, kolcson stb.): ----- forint
3. Mag6nszem6lyekkel szembeni tartozis: ----- forint

IV
Egy6b ktizlenddk
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B) r6sz
"IOVNN ELE MNYILATK OZ AT

(az orsziggyiit6si k6pvisel6 javadalmazirsin kfvtili ad6ktiteles jtivedelmek)

t

Foglalkozilsa:
Munkahelye:
Sztinetelteti -e fogl alko zilsfit?
Fo

glalko

zisibll

:

szirmaz6 havi adokote les (brutto) j ovede lme

:

----- Ft
2.

Az

t

pontban irt foglalkoz6s6n kivtili, valamennyi olyan tev6kenys6ge, amelyb6l

adokoteles j ovedelme szhrmazik:

a)

A tev6kenys6g megnevezlse:

b)

A kifizet6 szem6lye (kiv6ve a jogszabrilyon alapul6 titoktart6si kotelezetts6g al6 es6
tev6kenys6gek):

c)

A jovedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rendszeress6g, eseti vagy idriszakos): -----

d)

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

Csak az orszilggytil6si k6pvisel6 tolti ki!
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C) r6sz

GAZDASACI ERDEKELTSEGI NYILATKOZAT
Gazdasigi tirsasigban fenn{ll6 tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:
r.

I

Gazdasdgi tarsas6g neve:

2.

Sz6khelye: -----

3.

Gazdas6gi tarsas6g

4.

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

5.

A tulajdoni 6rdekelts6g keletkez6skori arinya: ----- %

6.

A tulajdoni 6rdekelts6g jelenlegi ardnya: ----- %

7

.

formija:

Nyeres6gb6l val6 r6szesedEse: -----

o/o

8. A gazdas6gi tirsas6gban viselt tiszts6ge: -----
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D) r6sz
,

KIMUTATAS
az orsziggyiit6si k6pviset6nek tz Orsziggyiil6stdl, saj 6t prlrtj 6t6l vagy
k6pviseldcsoportjft6l, illetve a ttirv6nyhoz6i munkft tfmogat6 alapftvinyt6l kapott, a
k6pvisel6 munkijinak etlftrls6hoz sztiks6ges vagy azzal szoros tisszefiiggdsben l6v6
juttatisokr6l 6s ingyenes hasznflatba adott dolgokr6l (a tovibbiakban: juttat{s)
A juttatfs ideje

A juttat6s megnevez6se

A

juttatis 6rt6ke

20t8.

Telefbnkdrtya

tcineny szerint
meghatdrozott ertek

20tB.

(Jzemanyagkdrtya

trin,6ny szertnt
meghatarozott ertek

2018

Irodahuszndlat

tdrveny szerint
meghatdrozott ertek

2017.

SIM T{NTYI
(voDAFONE)

0.00

2018.

Notehook Dell Latitude
5480 *eger+taska

245 500.00

20

t7

SAMSUNG GAL, XY SS/SL 24 989.00

MOBILTELE

t8

Porsziv(t Rowenta

t8 897.00

20t7.

Notebook Lenovo TP L560

242 000.00

20t7.

Notebook Lenovo TP L560

242 000.00

20t7.

Ny o m t a t o m ul tifun kc

t05 000.00

20

ios

Xerox

20t7.

Router Asus RT-N66U

49 240.00

20t7,

iroasztal
Garzon

35 240.00

2017.

iroasztat t 620x800x7 21mnt 3s 240.00

162

0x800x7 2 lmnr

Garzctn
20

t7

i roasztal t 6 2 0x\00x7 20mnt 35 240.00
Garzon

20t7

Szekrdnl, Garzon 2 ajtos

52 670.00

zdrhato

20t7

Szekreny Garzon 2 ajto,s

52 670.00

Csak az orszilggyfil6si k6pvisel6 tolti ki!
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zdrhato

20t7.

Szekrenl, Garzon 2 ajtos

52 670.00

zdrhat6

20t7.

Gorgris kontdner'

20t7.

Forgoszek karfas

32 410.00

20t7.

Forgdszek karfas

32 4 t0.00

20t7.

Forgoszek kaffis

32 4 t 0.00

20t8.

Mobiltelefon Samsung
Galan, S8

I30 36t.00

20t8.

6 db Roll-up

I 7 400.00 (darabonkent)

20t8.

Mikro hullanru siltri Go re nj e t 5 747.00

20t8.

Hiitciszekre ny Zanus

2018.

TP-LINK SticK

3

fiokos

s

i

43 950.00

53 5t2.00
5 000.00
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E) r6sz'
,

IflMUTATAS
az orszirggyiil6si k6pviseldnek k6pvisel6i megbizatisival tisszeftigg6sben kapott
ajinddkair6l 6s az e nyilatkozat D) pontj a al6 nem tartozil ingyenes juttat6sair6l (a

tovfbbiakban: ajind6k)
Az aj6nd6koz6s ideje

Az ajind6k megnevez6se

Az ajind6k 6rt6ke

Csak az orszhggytil6si k6pvisel6 tolti ki!
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F) r6sz
,

KIMUTATAS

birmilyen tev6kenys6ge, ing6, vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhez ftiz6d6 egy6b
jogosultsdga alapjfn, tovibbi e nyilatkozat C) pontjrlban megieltilt gazdasigi
tfrsasfg(ok)nak juttatott 6llami, illetve eur6pai uni6s tflmogatisokr6l (a tovfbbiakban:
timogatis)
A timogatis

A tirnogatis

A t6mogatds

A timogatist

jogosultja

megszerz6s6nek

megszerz6s6nek

nyfjt6

jogcime, m6dja

id6pontja

Kelt: Budapest,2020

6v

A t6mogatds c6lja

A tdmogat{st
6rt6ke

janudrh6 29.nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem egy kozoshilztartisban 616hizas-/6lett6rsam,
hdza,stdrsam

valamint a velem kozos hiztarthsban 6l<i gyermeke(i)m,
Novdk Hunora Kincsci, Novdk Bottyan Jdnos, Novak Nimrod Ndndor es Novdk Zente Levente
.
nyilatko zatSt/ nyllatkozatait.

-il DJ
a k6pvis elo

alilirfsa

Csak az orsziggytil6si k6pviselci tolti ki!
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