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Az Országg}űlésrill szóló 20l2. évi XXXVI. tijrvén}, l. nlellÉklete alapján
Vugj,Ot,r- és gczclasági érde kelíséginyiluíkorut

az orszúgg.yűlé.si képviselővel közös

hár,tartúsban élő ltúzí,§- vüg!

éIettúrsaés gyermeke{i) srdnlúra

A nyilatkozatot adó személye

1.

a)
b)
c)

A nyilatkozatot
vagl élettárs

adó-: b) az orszóggyűlési képviselővel lózös

hóztartósban élő házas-

arszággylilési képviselő

az országgyűlési képviselővel közös
(a továbbiakban: hágas-/élettárs)

héntartásban élőhé.r.;as- vagy élettárs

az arszággyűlési képviselővel közös
(a továbbiakban: gyermek)

hántartásbal élő gyermsk

2.

Az

J.

AhágasJélettáts n€ve: Kovács Luca Csenge

4.

A gyermek(ei) neve:

országgyűlési képviselő neve: Nunkovics Tibor

Csak a saját személyére vonatkozó adatokat töltse ki {aláhúással vagy bekarikázással)t

Vagyoní állapot időpontja: 2a2a.12.31. Jóváhagyva: 2021.01.05, Nyzmtawa: 2021,a1.05,
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A} rész

VAGYONI NYiLATKO7,AT
I.

Ingatlanok
1.

a)

A település neve, ahol az tngatlan fekszik (Bldapesten kerület

b)

Az

c)

Művelési ága (vagy a múvelésalól kivett tenilet elnevezése):

d)

Az épület fő rendeltetése szerinti jellege {lakőhén,tfiülő, gazóasági épület stb,), az

is):

ingatlan területnagysága:

épület alapterülete:

e)

Az ingatlanjogi jellege (családi ház,

társasház, szövetkezeti

hán, műemlék, múhely,

i.izlet, műterem, rendelő, garázs, bányatelek stb.):

0

A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó,haszonélvező, bérlő
stb.):

g)

Közös

h)

A szerzés jogcíme, ideje

tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:---(a

jogviszony kezdete): -----

Az ingatlan-nyiivrlntartísi adatokkal megeglezóen kell kitölterri

!

Vagyoni állapot időpontja: 2a2a.i2.31. Jóváhagyva: 2021.a1.05, Nyomtatva: 2021.01.05.
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}iagy értékűingóságolr
1.

Gépjárművek:

a) személygépkocsi:

típus

a szerzés ideje, 1'ogcíme:
típus

b) tehergépjárnrű, autóbusz;

a szerzés ideje, jogcíme:
típus

c) motorkerékpár:
a szerzés ideje, jogcíme:

z.Vízi vagy
a)

légi jármű:

jellege:
típusa:

a szerzés ideje, jogcíme:
3. Yédett műalkotás, védett ryűjteményl
a) egyedi alkotások:

nregnevezése

db

megnevezése

db

a szerzés ideje, jogcíme: -----

b) gyűjtemény:

a szetzés ideje, jogcím€: -----

4.

Egyéb, darabonként vagy készletenként(gyűjteményként)az Országgyűlésrői szóló
2012, évi XXXVI, törvény 104, § (1) bekezdése szerinti képviselőitiszteletdíj hathavi
összegét meghaladó értékűingóság:

a) megnevezés:
Vagyani állapot időpanrja: 2020.12,31. Jóváhagyva: 2021,01,09. Nyomtatva: 2O21,01,09.
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a szlrzés ideje , _iogcíme:

5.

E*ékpapírbanelhelyezett me5akarítás vagy egyéb befektetés (részvény, kötvény,
részjegy, kincsüárjegy, vagyonjegy, fre1y értékűbiztosíüás, stb.):
Társas életbiztosítás (20 év)

megnevezés:
névérték,biztosítási összeg

, 3.5a0.000

:

ó.

Takarékbetétben elhelyezett megtakadtrás

1

Az arszággyűlésröl

:0

Ft

szőló 2a12. évi XXXVI. törvény 104. § ( 1) bekezdése szerinti
képviselői tiszteletűj hathavi összegét meghaladó készpénz:0 Ft

Az összességében az arczággyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 104, § (1)
bekezdése szerinti képviselöi tiszteletűj hathavi összegét meghaladó hitelintézeti
számlakövetelés vagy más, szerződés alapj án fennálló pénzkövetelés
a)

hitelintézeti számlakövetelés

:

:

forintban: 0
dev izában (forintértéken) : 0

b)
9.

más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés összege: 0 Ft

Más, jelentősebb értékúvagyontiárgyak, ha azok együttes értékeaz arszággyűlésről
szőő2a12. évi XXXVI. törvény 104. § (1) bekezdése szerinti képviselői tiszteletdij

hathavi összegét meghaladja:
megnevezés: -----

Vagyoni állapot időpontja: 2920,12.31. JÓváhagyva:

2a21.o1.09. Nyofitatva: 202r.a1.og.
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Tartozások
Etrtlen a rovatban kérjük feltüntetni akőztarklzás cűmén, valamint a bitelintézettel vagy
magánszem élyekkel szem ben esetlegesen fennálló tartozásait

t.Köztartozás (adó, vám, illeték, tb. járulék stb.): ----- forint
2. Hitelintézettel szembeni tartozás (hitel, kölcsön

stb.):410.000 (diákhitel)

fornt

3. Magánszemélyekkel szembeni tartozás: ----- forint

Iv.
Egyób közlendők
Me gíakarítás folyószámlán : I . Ba1. 0a0

forint

Vagyoni állapot időpontja: 2o2a,32.31. JÓváhagyva:

2021,01.a9. Nyomtafua: 202j,01.a9.
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GAZDA§ÁGI ÉRDEKEITSÉGINYILATKOZAT
Gazdasági társaságban fennálló tisztsége vagy érdekeltsége:

L

1.

Gazdaságitársaságneve:

2.

Székhelye: -----

3,

Gazdasági társaság formája: -----

4,

Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes,bt.

5.

A tulajdoni érdekeltség keletkezéskori aránya:

6.

A tulajdoni érdekeltségjelenlegi

7.

Nyereségből való részesedése: ----- %

8, A

-----

esetén beltag/killtag stb.): -*--

----- %

aránya: ----- %

gazdasági társaságban viselt tisásége: -----

Vagyoni áIlapat időpontja:202a.r2.3L JÓváhagyva:

2021.01.09. Nyomtatva: 2021.01.a9,
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I{TMI-TTATÁS

bármilyen tevékerrységeoingó, vagl,ingatlan tulajdona, ille&e ezekhez fűződő egyób
jogosultsága alapján, továbbá e nyi|atkoznt C} pontiátran megjelölt gazdasági
társaság(ok)nak juttatott állarrri, illetve európai uniós támogatásokról (a továbbiakban:
tárnogatás)

,{ támügatás

jogosuli.ia

_A

A támogaás

tálnogatás

megszerzésónek

megszerzesének

jogcirne. nródja

időpontja

Ke|t: Budapest , 202]

év januárhő

1l.

á.

ámagatást

{ támogatás céIia

Á támagatást
értéke

n_rúitó

nap

Jelen nyilatkozatomat, rnint tisztségviselővel közös

háztartásbat élőhiaas- / élettárs

gyermek adom.

l

F-Jt<
aláírás

Kérjiik a megfelelő Ésrtaláhűzr'it.
Kiskoru gyermek esetén a szülő vagl

a törvényes

képviselő aláírása.

Vagyoni állapot időpantja: 2a2O,t2,37. JÓváhagyva:

2o21.01.o5. Nyomtatva: 2a21.o1.05,
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