Az országgyúlésről szóló 20l2. évi XXXVI. törvény

l ' melléklete alapján

Vagy on-, j öve delem- és gazdas ógi ér de kelts égi nyilatkozat orszúg g1t íílési

képviselő szómóra

A nyilatkozatot adó személye

l.

a)
b)

A nyilatkozatot adó: orszóggyűlési képviselő
országgyúlési képviselő
az országgyűlési képviselővel közös

háztartásban é|Í|házas-vagy élettárs (a

továbbiakba n: hánas- l élettárs)

c)
z.
3.
4.

az országgyűlési képviselővel közös háztartásban élő gyermek (a továbbiakban:
gyermek)

Az országgyúlési képvisclő

neve:

Magtar Zoltán

Ahénas-lélettárs neve: Maglar-Madarász Dorina

A gyermek(ei) neve: -

Vagyoni állapot időpontja: 2o2o.12.31. Jóváhagyva: 2021.01.15. Nyomtatva: 2021'01.15.
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A) rész

VAGYONI NYILATKOZAT

L
IngatlanoÉ
1.

a)

A telepiilés neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kerület is)
Mosonmagtaróvár

b)

Az

ingat|an területnagysága:

I0I2 m'

c)

Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése):
lakaház

d)

Az épület fii rendeltetése szerinti jellege (lakőház, üdülő, gazdasági épület stb.), az
épület alapterülete:

csalódi hcíz, 165 m'
ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház, szövetkezetiház, műemlék, múhely,
üzlet' műterem, rendelő, garázs, bányatelek stb.):

e)

Az

f)

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

g)

tulajdonos
Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:-----

h)

A

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): adósvétel, 1995.04.14.

2.
a)

A település neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kerület is):
Móriakólnok

b)

Az ingatlan

területnagysága

:

1002 m'

Az ingatlan-nyilvántartási adatokkal megegyezően kell kitölteni!
Vagyoni állapot időpontja: 2020.12.31. )óváhagyva: 2021.01.15. Nyomtatva: 2021.01.ls.
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c)

Művelési árya(vagy

a művelés alól kivett terület elnevezése):

kert

d)

Az épület fií rendeltetése szerinti jellege (lakőháa, iidülő, gazdasőgi épiilet stb.), az
épület alaptertilete:

e)
0

Azingatlanjogi jellege (családi

hiáz, trírsashán, szővetkezetihán, mtiemlék, mtihely'
üzlet, míiterem, rendelÍ5, garéus, bányatelek stb.):

kert
A nyilatkozó jogállása (fulajdonos' állandó, illetve tartós használó, haszonélvező, bérlő
stb.):

g)

résztulajdonos
Közös fulajdon esetén a fulajdoni hányad mértéke:2/4

h)

A

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): adásvétel, I997.I0.I7-

Vagyoni állapot időpontja: 2o2o.12.31. Jóváhagyva: 2o21'o1,15, Nyomtatva: 2o21,o1.15,
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il.
Nagy értékűingóságok
1. Gépjárművek:

a) személygépkocsi:
a szerzés ideje, jogcíme:

Hyundai i40 knmbi

típus

20]9, addsvétel

b) tehergépjármű, autóbusz:

típus

a szerzés ideje' jogcíme:
c) motorkerékpár:

típus

a szerzés ideje, jogcíme:

2.vfui vagy légi jármű:
a)

jellege:
típusa:
a szerzés ideje, jogcíme:

3. Védett műalkotás, védett gyűjtemény:
a) egyedi alkotások:

megnevezése

db

megnevezése

db

a szerzés ideje, jogcíme: -----

b) gffitemény

aszerzés ideje, jogcíme: -----

4.

Egyéb, darabonként vagy készletenként (gytíjteményként) azorczággyúlésről szóló
2012. évi XXxu. törvény l04. $ (l) bekezdése szerinti képviselői tiszteletdíj hathavi
összegét meghaladó értéktiingóság:

Vagyoni állapot időpontja: 2020'12.31' ]óváhagyva: 2021'01.15. Nyomtatva: 2021.o1'15.
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a) megnevezés:

a szerzés ideje, jogcíme
Értékpapírbanelhelyezett megtakarítás vagy egyéb befektetés (részvény,kötvény,
részjegy, kincstárjegy, vagyonjegy, nagy értékűbiztosítás, stb.):
megnevezes:
névérték,biztosítási összeg:

6.

Takarékbetétben elhelyezett megtakarítás: ----- Ft

7

Azországgyúlésről szőlő2012. éviXXXVI. törvény l04. $ (l) bekezdése szerinti
képviselői tiszteletdíj hathavi összegét meghaladó készpénz:----- Ft

8.

Az összességében azorszétggyűlésről szőlő2012. évi XXXVI. törvény l04.

$

(l)

bekezdése szerinti képviselői tiszteletdíj hathavi összegét meghaladó hitelintézeti
szám lakövetelés vagy más, szerződés alapján fennálló pénzkövetelés :

a)

hitelintéZeti számlakövetelés:
forintban: 800.000
dev izátban (forintértéken) :

b)
9

_---

más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés összege: ----- Ft

Más' jelentősebb éftékűvagyorrtárgyak, lra azok egyiittes értékeaz országgyűlésrtil
szőlő2012. éviXXXVI. törvény l04. $ (l) bekezdése szerinti képviselői tiszteletdd
hathavi összegét meghaladja:
megnevezés

Vagyoni állapot időpontja: 2o2o'12'31. )óváhagyva: 2021.o1.15' Nyomtatva: 2021.o1'15.
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ilr.
Tartozások
Ebben a rovatban kérjük feltüntetni akrlztartozás címén,valamint a hitelintézettel vagy
magánszemélyekkel szemben esetlegesen fennálló tartozásait
l.Köztartozás

(adó, vám, illeték' tb. járulék stb.):

2. Hitelintézettel szembenitartozős (hitel, kölcsön

---

forint

stb.): 13.000.000 forint

3. Magánszemélyekkel szembeni lmtrtozéts: ----- forint

IV
Egyéb közlendők

Vagyoni állapot időpon|ja: 2020,t2,37' lóváhagyva:

2021.07.75. Nyomtatva: 2021,01'75,
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B) rész

JövEDELEMNYILATKozAT
(az orszátggyűlési képviselő j avadalm azásán kívüli adóköteles jövedelm ek)
1

Foglalkozásai ----Munkahelye: ----Sziinete lteti-e

fo gl

alkoz

álsélt? :

- - - -

-

Foglalkozás átből származó havi adókötele s (bruttó) j övedelm
----- Ft
2.

Az l.
adóköte

a)
b)

e

:

pontban írt foglalkozásán kívüli, valamennyi olyan tevékenysége, amelyből
les j övedelme származik:

A tevékenység megnevezése: -----

A kifizető személye (kivéve a jogszabá|yon alapuló titoktartási kötelezettség alá

eső

tevékenységek): -

c)
d)

Ajövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszeresség, eseti vagy időszakos): Ajövedelem (bruttó) összege: -----Ft

Csak az országgytílési képviselö tölti ki!
Vagyoni állapot időpontja: 2020.12.31. Jóváhagyva:

2021'01'75' Nyomtatva: 2o21.01'15'
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C) rész

GAZDASÁGI ÉRDEKELTSÉGINYILATK DZAT
Gazdasági társaságban fennálló tisztsége vagy érdekeltsége:
I.

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

Gazdasáryi társaság neve: -----

Székhelye:

----

Gazdasági társaság formája:

----

Az érdekeltségformája (tulajdonos, részvényes,bt. esetén beltag/kiiltag stb.): -_-A tulajdoni érdekeltségkeletkezéskori aránya:

-----o/o

A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: -----%
Nyereségből való részesedése:-----%

A

gazdasági társaságban viselttisztsége: -----

Vagyoni állapot időpontja: 2020'12.31. ]óváhagyva:

2o21.o1.ls' Nyomtatva: 2021.01'1s.

9

D) rész

KIMUTATAS
az országgyűlési képviselőnek az országgyűléstől, saját pártjától vagy
képviselőcsoportjától' illetve a törvényhozói munkát támogató alapítványtól kapott, a
képviselő munkájának ellátásához szükséges vagy azza|szoros összefüggésben lévő
juttatásokról és ingyenes használatba adott dolgokról (a továbbiakban: juttatás)
A juttatás ideje
20I4. mójus 05

A juttatás megnevezése
mobiltelefon iPhone 5s

A juttatás értéke
48.990

Ft

32GB
20I1. május 05.

sim kórÍya

a törvény

alapjin

meghatórozott érték

20I4. május 05.

sim kárÍya 2

a törvény alapján
meghatározott érték

20I1. május 06.

üzemanyagkártya

a tönlény alapjón

meghatdrozott érték
2014. december

0l

mo sonm

agtaróvár i iroda

bérlése

20l

5.

február 02

gúri iroda

a törvény alapján

meghatórozott érték
bérlése

a törvény alapján

meghatórozott érték

20I5.február I0.

2 db lenovo Think

Pad

242.00 Ft/db

L5lOT
20I5.februór l0.

I

db

m u lt

Xerox
ifunkc ionó

105.000
l is

Ft

nyom tató

Ft

I db Asus DSL-NÍÍU
routher

14.240

20I5.január 22.

3 db Garzon íróasztal

36.800 Ft/db

20I5.január 22.

3 db Gmzon szekrény,

55.600 Ft/db

20I5.februdr

10.

hétaitós
20I

5.

január 22.

3 db Garzon Gina-3

19.800 Ft/db

forgószék, karfaval

20I5.január 22

3 db Garzon konténre,

41.900 Ft/db

fiókos
20I5. október 20.

kazforgalmú közösségi
köz

2014. május 30.

I e ke dé s kaltségté r ít té s

tevékenységet segítő

a törvény alapjrin
meghatórozott érték
a törvény alapján

Csak az országgyű|ési képviselő tölti ki!
Vagyoni állapot időpontja: 2020.12.31. ]óváhaqyva: 2021.o1.15' Nyomtatva: 2o21.o1.15.
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SZemélyzet

meghatórozott érték

2016..január 28

3 db lámpa aszatli halogén

6.890 Ft/db

20I6' január 28

vízforraló l,7

20I6' január 28

iratmegsemisítő ideóI 2260

85.900

20I6. januór 28.

pro.jehor Hitachi

I 10.157

20I6. január 28.

fényképezőgépolympus

76.533

20I6. januór 28.

porszívó Sencor

14.871Ft

20l6. február 05.

Philips 32"LED TV
32PFH4t00/88

57.047

20l6. februór 05.

kné-főző autómata P hilips

62.I26 FÍ

20I6. február 05.

hűtősze krény Zanussi

ZRG

47.t61Ft

l

4.400

Ft
Ft
Ft

Ft

TG-3

Ft

r6605
2016.

februcir 05.

20I6. február 05.

mobil hangrendszer

83.282

Ft

milerohullómú sütő Hauser

17.419

Ft

53.501

Ft

29.205

Ft

17 I

20l6. február 05.

szőnyeg Argentum 200X290

20I6. február 05.

Iam

2018. majus 30.

mobiltelefon iPhone

inálógép Fellolyes A/ 3

X

270.852

Ft

61GB

Ft

2018. december 20.

mobiltelefon Samsung GJS

15.753

20I8. május j0.

notebook Dell Latitude

245.500

Ft

5480+egér+táska
2018.

januar 0I

20l8. mójus

30.

csornai iroda bérlése

a törvény alapján
meghatározoÍt érÍék

TP-LINK Stick

5.000

Ft

Vagyoni állapot időpontja: 2020.12.31. }óváhagyva: 2o21'o1.15' Nyomtatva: 2021.01.15.
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E) rész'

KIMUTATÁs
az orszáqgyűlési képviselőnek képviselői megbÍzatásával iisszefüggésben kapott

ajándékairrÓl és az e nyilatkozat D) pontja alá nem tartoző ingyenes juttatásairól (a

továbbiakban: ajándék)

Az ajándékozás ideje

'C*uk

*

Az ajándék megnevezése

Az ajándék értéke

országg5lűlési képvise|ő tölti ki!
Vagyoni áIlapot időpontja: 2o2o.72.37. 1óváhagyva: 2021'01'Is, Nyomtatva: 2021.01.15.
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F) rész

KIMUTATÁs
bármilyen tevékenysége, ingó, vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhezftlződő egyéb
jogosultsága alapján, továbbá e nyilatkozat C) pontjában megielölt gazdasági
társaság(ok)nak juttatott állami, illetve európai uniós támogatásokról (a továbbiakban:
támogatás)
A támogatás
jogosultje

A támogatás

A támogatás

A támogatást

megszerzésének

megszerzesének

nyújtó

jogcíme' módja

időpontja

A támogatás célja

A támogatást
értéke

KeJt: Budapest ,202I év 0/ hó 15. nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem egy köZöS
hózastársam

háztartásban é|őházas-/élettársam,

valamint a velem közös háztartásban élő gyermeke(i)m,
ny

il

atkozat átl ny ilatkozatait.

<x

a

alrasa

Csak az országgyűlési képviselő tölti ki!
Vagyoni állapot időpontja: 2020.12.31. Jóváhagyva: 2o21.01'15. Nyomtatva: 2o27'o1.15.

