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Az Orsz6ggy[il6sr6l szolo 2012. 6vi XXXVI. tcirven,v l. sz. nrelldklete alapj6n
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kdpvise16 szdmdra

A nyilatkozatot ado szemdlye

I.

A nyilatkozatot ado: orszri,q,qttile,si kcpvisalti

a)
b)

orszitggyrildsi kdpvisel6

az orszdggyfildsi kdpviselovel kozos htntartiisban elo hdzas- vagy dlettdrs (a
tov 6bb i akban : hdzas- I elett6rs)

c)

az orszitggyiil6si kdpviselSvel kozos htutart6sban dl6 gyermek (a tov6bbiakban:
gyermek)

2

Az orszirggyfil6si kdpviselo neve: Sebidn-l'etrovszki

3

A hizas-ldlett6rs

4

A gyermek(ei) neve: -

Lasz16

neve: Latinovic.s Zolldn

Vagyoni 1llapot iddpontja: 2019.12.31. )ovahagyva: 2020.01.2

j.

Nyomtatva: 2020.01,23.
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A) r6sz
VAGYONI NYILATKOZAT
I.

Ingatlanok'
1.

a)

A telepiil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keriilet is):
Bdkd.sc,sabct

b)

Az ingatl an terii
150

c)

I

etnagy s6ga :

m'

Mfiveldsi

6ga

(vagy a mtivel6s alol kivett teriilet elnevez6se):

bclterillet

d)

Az dpiilet ff rendeltet6se szerintijellege (lakohda lidiilo, gazdasdgi 6ptilet stb.), az
dpti I et al apteri,i lete

e)

:

lakdhaz, 150 m'
Az ingatlan jogi jellege (csal6di h|z, tirsashiz, szovetkezetihaz, mfieml6k, mtihely,
izlet, m[iterem, rendel6, garazs, b6nyatelek stb.):
tur',tu.shdz

r)

A nyilatkozo jogdll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s

haszn6l6, haszon6lvezo, bdrlo

stb. ):

lulujdoncts

s)

Kcizcis tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad mdrtdke:

h)

A

szerzds

lil

jogcime, ideje (a jogviszony kezdete):\r\kld:;, 1993

2.
a)

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

b)

Az

ingatl an terti I etnagy s6ga

7003

:

nl

Az ingatlan-nyilvintartisi adatokkal megegyez6en kell kitOlteni

!
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)

c)

Mfiveldsi

6ga

(vagy a mtivel6s al6l kivett teriilet elnevezdse):

term(|fdld

d)

Az dptilet fo rendeltet6se szerintijellege (lak6h6z, tidiil6, gazdasdgi dpiilet stb.), az
dpti let alapterti lete

e)

:

Az ingatlan jogijellege (csal6di hLz,tirsash6z, szcivetkezetihaz, mtiemldk, mtihely,
tizlet, mtiterem, rendelo, garazs, b6nyatelek stb.):

0

A nyilatkozo jogilll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszndlo, haszondlvezo, bdrlo
stb.):
tulaidono,t

s)

Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni hdnyad m6rtdke:

h)

A

szerzds

l/2

jogcfme, ideje (a jogviszony kezdete): drdkles, 1993

3.
a)

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

b)

Az ingatlan teriiletnagys6ga:
22142 m'

c)

Mtivel6si

6ga (vagy a mfivelds

alol kivett tertilet elnevezdse):

termrilbld
d)

Az dptilet 6 rendeltetdse szerintijellege (lak6hia iidtil6, gazdasigi dptilet stb.), az
6ptilet alaptertilete :

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hdz, tirsash6z, szovetkezetihiz, mtieml6k, mtihely,
lizlet, mfiterem. rendelo, gardzs, b6nyatelek stb.):

0

A nyilatkozo jogilll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6lo, haszondlvezo, bdrl6
stb.):

g)

ttlclf dono.s
Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad mert6ke

l/2

h) A szerz€s jogcfme, ideje (a jogviszony kezdete): orokles, I993
Vagyoni

illapot idopontja: 2019.12.31. Jovbhagyva: 2020.01.23. NYomtatva: 2020.01.23.
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II.
Nagy 6rt6kii in g6srigok
1. G6pj{rmfivek:
tipus

a) szem6lygdpkocsi:

a szerz€s ideje, jogcime:
tfpus

b) tehergdpj6rmti, aut6busz:
a szerz6,s ideje, jogcfme:

c) motorkerdkp6r:

tfpus

a szerz€s ideje, jogcime:

2.Yizi vagy l6gi jirmii:
a)

jellege:

-----

tipusa:
a szerz6,s ideje, jogcfme:

3. V6dett miialkotis, v6dett gytijtem6ny:
a) egyedi alkot6sok:
megnevez6,se

db

megnevez€se 2000

db

a szerzds ideje, jogcfme: -----

b) gyiijtem6ny:
Po I it i ka i, pol itologi

ai konl've k

a szerzds ideje, jogcfme: .folyanutto.s, va,sdrki:;

4

Egydb, darabonkdnt vagy k6szletenk6nt (gytijtemdnykdnt) a mindenkori kdpviseloi
alapdij hathavi cisszegdt meghalado 6rtdkti ingosdg:

a) megnevezds:
Vagyoni dllapot iddpontja: 2019.12.31. Jovdhagyva: 2020.01.23. Nyomtatva: 2020,01.23.
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a szerzes ideje, jogcfme:
5

Ert6kpapfrban elhelyezett megtakarft6s vagy egydb befektet6s (r6szv6ny, kotvdny,
reszjegy, k i ncst6rj e gy, v agyonj egy, nagy drtekti b iztos ft6s, stb. ) :

megnevez6s:

N)rygdi hiztositas

n6vdrtdk, biztosft6si osszeg:

2.260.365,

megnevezes:

Eletbiztosita,s

ndvdrtek, biztosft6si osszeg:

1.151.283 Fr,

megnevezds:

Magannyugdijpe nzldr

n6vdrtdk, biztosit6si dsszeg:

5.423.5r9 Ft,

6.

Takardkbetdtben elhelyezett megtakar(t6s: (/ Ft

7.

A mindenkori kdpviseloi alapdfj hathavi

8

Az cisszessdgdben a mindenkori kdpviseloi alapdij hathavi cisszegdt meghalado
penzintdzeti szamlakovetel6s vagy m6s, szerzodes alapj6n fennilllo penzkcivetelds:

a)

penzint6zetiszftmlakovetel6s:

forintban: 2.500.000 I

cisszegdt meghalado k6szpenz 0 Ft

r

devizdban (forint6rt6ken) : 0

b)

9

m6s szerzodes alapj6n fenndllo pdnzkovetelds cisszege: 0 Ft

M6s, jelent6sebb ertdkti vagyont6rgyak, ha azok egytittes erteke a mindenkori

kepviseloi alapdij hathavi osszeg6t meghaladja:
megnevezes:

I

db

Gro,v,s

Arnolcl gru/iku

Vagyoni ltlapot iddpontja: 2019.12.31. Jovdhagyva: 2020.01.23. Nyomtatva: 2020.01.23.
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III.
Tartozisok
Ebben a rovatban kerjiik feltiintetni a ktiztartoz6s cim6n, valamint a p6nzint6zettel vagy
mag6nszem6lyekkel szemben esetlegesen fenn6116 tartozisait

l.

Koztartozils (ado, v6m, illetdk, tb. jdruldk stb.): ----- forint

2. Penzint6zettel szembeni tartozds (hitel, kolcson stb.): ----- forint
3. Mag6nszem6lyekkel szembeni tartozas ----- forint

IV
Egy6b ktizlendtik

Vagyoniillapot id1pontja: 2019.12.31. Jovihagyva: 2020.01.23. Nyomtatva: 2020,01,23.
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B) r6sz

TOVTOELEMNYILATKOZAT
(az orszirggyfil6si k6pviseki javadalmaz6s6n kiviili ad6ktiteles jtivedelmek)

I

Foglalko zilsa

or szi

gg'{i

I d,s

i kept, i se I (i

M unkahely e: Ma g1'trr Or.szaggvilIe s

Sztinetelteti-e foglalkoz
Fo g

I

a

I

ko

irsi,t? : nc nt

zitsihol szdrmazo

hav

i ado kcite I e s (brutto) j civ ede I me :

989.000 Ft
,,

Az l. pontban frt foglalkozdsdn k(viili, valamennyi olyan tevdkenys6ge, amelyb6l
adokoteles jovedelme sz6rm azik:

a)

A tev6kenys6g megnevez6,se: -----

b)

A kifizeto

szemdlye (kivdve

a

jogszab6lyon alapulo titoktart6si kdtelezettsdg al6 es6

tevdkenys6gek): -----

c)

A jovedelem rendszeress6ge (havi, egydb rendszeressdg, eseti vagy id6szakos): -----

d)

A jdvedelem (brutto) dsszege: ----- Ft

Csak az orsz6ggytildsi kdpvisel6 tcilti ki!
Vagyoni 1ltapot iddpontja: 2019.12.31. )6vihagyva: 2020.01.23. NYomtatva: 2020.01.23.
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C) resz

GAZDASACI ERDEKELTSEGI NYILATKOZAT
Gazdasigi tfrsas6gban fennrlll6 tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:

I
Cazdasitgi tdrsasiig neve: ----2

Szdkhelye: -----

3

Gazdas6gi tiirsasdg form6ja: -----

4

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

5

A tulajdoni drdekeltsdg keletkez6skori arinya: ----- %

6

A tulajdoni drdekelts6g jelenlegi ar6nya: ----- %

7

Nyeresdgb6l valo rdszeseddse: -----

8

A gazdas6gi t6rsas6gban viselt tiszts6ge: -----

o/o

Vagyoni {llapot id6pontja: 2019,12.31. Jovdhagyva: 2020.01.23. Nyomtatva: 2020'01'23.

9

D) r6sz

KIMUTATAS
az orszitggyfil6si k6pvisekinek az Orszhggyiil6st6l, sajit pirtjrit6l vagy
k6pviselticsoportjit6l, illetve a ttirv6nyhoz6i munkit t6mogat6 alapifvrinyt6l kapott, a
k6pviseki munkrljrlnak elkitrisrihoz sztiks6ges vagy azzal szoros tisszefiiggdsben l6vti
juttatrisokr6l 6s ingyenes hasznrilatba adott dolgokr6l (a tov6bbiakban: juttatris)
A juttatris ideje

A

juttatis

megnevez6se

A juttatis 6rt6ke

Csak az orsz6ggytildsi kdpviselo tolti ki!
Vagyonifil6pot iddpontja: 2019.12.31. Jovdhagyva: 2020.01.23, Nyomtatva: 2020.01.23.
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E) r6sz

KIMUTATAS
az orszig gy ii l6s i k6pv iseki n e k k6 pv ise 16 i m eg b izatilshva l tisszefii gg6s ben ka pott
ajrlnd6kair6l 6s az e nyilatkozat D) pontj a al6 nem tartozil ingyenes juttatrlsair6l (a
tovrl bbiakban : aj ind6k)
Az ajrind6koz6s ideje

Az ajrind6k megnevez6se

Az ajrind6k 6rt6ke

Csak az orszilggyi)ldsi kepvisel6 tolti ki!
Vagyoni1ltapot id1pontja: 2019.12.31, Jovdhagyva: 2020.01.23. Nyomtatva: 2020.01.23.
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F) r6sz

KIMUTATAS
b6rmilyen tev6kenys6ge, ing6, vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhez fiz6d6 egy6b
jogosults6ga alapjrin, tovribbrl e nyilatkozat C) pontjriban megjeltilt gazdasrigi
tirsasig(ok)nak juttatott 6llami, illetve eu16pai uni6s timogat6sokr6l (a tovribbiakban:
timogat6s)
A t6mogatds

A timogatds

A tdmogat{s

A tdmogatist

jogosultja

megszerzdsdnek

megszerz6sdnek

ny[jt6

jogcime, m6dja

idrfiontja

A trimogat{s c6lja

A t{mogat6st
6rtdke

Kelt: BuduTte.sl , 2020 ev .f anuar ho 22. nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem egy kozoshdztart6sban elo hinas-ldlett6rsam,
elalldr.sum

valamint a velem kozos hdztartasban 616 gyermeke(i)m,
n y i I atkoz

atdtl ny il atkozata i t.

/tat
a kdpviselo al6fr6sa

Csak az orszaggytil6si kdpviselo tolti ki!
Vagyoni 1ltapot id6pontja: 2019.12.31. Jovdhagyva: 2020.01.23, Nyomtatva: 2020'01.23.

