Az országgyűlésről szóló 20l2. évi XXXVI. törvény l. melléklete alapján
Vagy on-, j övedelem- és gazdas dgi érdekelts égi nyilotkozat orszdggy íÍlési

képviselő szdmúra

A nyilatkozatot

l.

a)
b)

A nyilatkozatot

adó személye

adó: országg,,űlési képviselő

országgyíj|ési képviselő

azországgyűlésiképviselővel közös

háztartásbanélrőházas- vagy élettárs (a

tovább iakb a n: házas- / élettárs)

c)
2.
3.
4.

az országgyűlési képviselővel közös
gyermek)

Az

háztartásban élő gyermek (a továbbiakban:

ot'szággyűlési képviselő neve: Zsigtt-Kcirpcít Dániel Gtibor

A házasJéletlárs neve: Vaniss Fanni
A gyermek(ei)

neve: Zsiga-Kórpdt Bulcsú

Zsiga-Kórpót Csenge
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A) rész

VAGYONI NYILATKOZAT
I.

Ingatlanok
I

a)

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

b)

Az ingatlan területnagysága:

c)

Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése)

d)

Az épület fii rendeltetése szerinti jellege (lakóház, iidülő, gazdasági épület stb.), az
épület alaptertilete:

e)

Az ingat|anjogijellege (családi

ház, társasház, szővetkezetiház, műemlék' műhely,

üzlet, műterem, rendelő, garázs, bányatelek stb.):

D

A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve

tartós használó, haszonélvező, bérlő

stb.):

g)
h)

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

A

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): -----

Az ingatlan-nyilvántartási adatokkal megegyezően kell kitölteni!
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IL
Nagy értékiíingóságok
1.

Gépjárművek:
típus

a) személygépkocsi:

a szerzés ideje, jogcíme:

típus

b) tehergépj ármú, autóbusz:

a szerzés ideje, jogcíme:

típus

c) motorkerékpár:
a szerzés ideje, jogcíme:

2.Yízi vagy
a)

légi jármű:

jellege:
típusa:
a szetzés ideje, jogcíme:

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

nregnevezése

dt)

megnevezése

db

a szerzés ideje, jogcíme: -----

b) gytíjtemény:

a szerzés ideje, jogcíme: -----

4.

Egyéb, darabonként vagy készletenként (gyűjteményként) az országgyúlésről szóló
20|2. évi Xxxu. törvény l04. $ (l) bekezdése szerinti képviselői tiszteletdíj hathavi
összegét meghaladó értékűingóság:

Vagyoni állapot időpon|ja: 2020.12.31. Jóváhagyva: 2021.o1'29. Nyomtafua: 2021.01.29.
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a) megnevezés:

a szerzés ideje, jogcíme:
5.

Értékpapírbanelhelyezett megtakarítás vagy egyéb befektetés (részvény,köwény,
részjegy, kincstárjegy' vagyonjegy' nagy értékűbiztosítás, stb.):

megnevezés:

K&H EURO BEFEKTETESI JEGY

névérték,biztosítási összeg:

5343802,

megnevezés:

MAGYAR

névérték,biztosítási összeg:

1070562,

6.

ÁtLlupepÍn PLUSZ

Takarékbetétben elhelyezettmegtakarítás: 1976200Ft

7

Azországgpilésről szőlő2012. évi XXXVI. törvény l04. s (l) bekezdése szerinti
képviselői tiszteletdíj hathavi összegét meghaladó készpénz:----- Ft

8.

Az összességében azországgyűlésről szőlő 2012. évi XXXVI. törvény

104. $

(l)

bekezdése szerinti képviselőitiszteletdíj hathavi összegét meghaladó hitelintéZeti
számlakövetelés vagy más, szerződés alapján fennál ló pénzkövetelés :

a)

hitelintéZetiszámlakövetelés:
forintban: -----

dcvizában (forintértéken): -----

h)
9.

más szerződés alap.ján fennállri pénzkövetelés összege: ----_ Ft

Más, jelentősebb értéktívagyontárgyak, ha azok együttes értékeaz orczággyűlésről
sző|ő 2012. évi XXXVI. törvény l04. $ (l) bekezdése szerinti képviseloi tiszteletdíj
hathavi összegét meghaladja:
megnevezés:
megnevezesr -----

Vagyoni állapot időpontja: 2020.12'31. Jóváhagyva: 2021.01'29. Nyomtatva: 2o21.o1.29.
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III.

Tartozások
Ebben a rovatban kérjük feltüntetni akőztartozás cfunén, valamint a hitelintézettel vagy
magánszemélyekkel szemben esetlegesen fennálló tartozásait
|.Köztartozás (adó, vám, illeték, tb. járulék stb.):

---

2.Hite|intézettel szembeni tartozás (hitel, kölcsön

stb.):

forint

---

forint

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

rv.
Egyéb közlendők

Vagyoni állapot időpontja: 2020.12'31. Jóváhagyva:

2027'07'29' Nyomtatva: 2027.07'29.

6

B) rész

.rövnonr,EMNYILATKozAT
(az országgyűlési képviselő j avadalmazásán kívüli adóköteles
1

Foglalkozása: ----Munkahelye: ----Szünetelteti-e foglalkoz ását? : ---_
Foglalkozásából szárm aző havi adóköteles (bruttó) jövedelme:
---- Ft

2.

Az

1. pontban írt foglalkozásán

adóköte

a)
b)

övedelm ek)

kívüli, valamennyi olyan tevékenysége,amelyből

les j övedelm e származik:

A tevékenységmegnevezése: -----

A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség
tevékenységek):

c)
d)

j

---

alá

A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszeresség, eseti vagy időszakos):

es<i

-_-

A jövedelem (bruttó) összege: ----- Ft

Csak az országgyűlési képviselő tölti ki!
Vagyoni állapot időpon|ja: 2020.12.31. )óváhagyva:

2021'01.29' Nyomtatva: 2021.01.29.
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C) rész

GAZDASÁGI ÉRDEKELTSÉGII\IYILATK ozÁ:f
Gazdasági társaságban fennálló tÍsztsége vagy érdekeltsége:
I.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gazdasági társaság neve: ----Székhelye: ----Gazdasági társaság formája:

---

Az érdekeltségformája (tulajdonos, részvényes,bt. esetén beltag/ktiltag stb.):

---

A tulajdoni érdekeltségkeletkezéskori arőnya: -----%
A fulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: -----%
NyereségbőI való részesedése: -----%

Agazdaságitársaságbanviselttisztsége:

-----

Vagyoni állapot időpontja: 2020.12,31, Jóváhagyva: 2o27'o1,29' Nyomtatva: 2027.07.29.

D) rész

KIMUTATÁs
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

A juttatás megnevezése

201 4

Apple lPhone 55 32 GB
Mobilh!sziilék

2011

Telefonkartya (3)

A juttatás értéke
48990
Törvény szerint
meghatározott érték

201 5

(}zemanyagkártya

Törvény szerint
meghatározott érték

20t 5

Budapest III' Irerületi

Törvény szerint
meghatórozott érték

2014

Tevékenységet segítő

Törvény szerinl
meghatározott érték

személyzet
201 5

Kö zfor gal mú Irö
köz le ke dé s i ka

201

5

201 5

201

5

20t 5

z Ó s s ég

i

I t ségt ér ít és

Tarvény szerinÍ
meghatórozott érték

Hűtőszekrény Zanussi ZRG
16605 (Iroda)

17165

kivéfrzőgép Philips
HD865I/192 (Iroda)

62125

Samsung B 3 I 2 mobilte lefon 6690
Nyom t at ó mu

It

ifu nkc i onóI i s 105000

xeroxWO

ISUS DSL-N66U

20t 5

Router

201 5

Íróasztal I 620x800x570nm
Garzon (Iroda)

33717

201 5

Iróasztal I 620x800x57hnm
Garzon (Iroda)

33717

201 5

Iróasztal l 620x800x57hnm
Garzon (Iroda)

337t7

201 5

Szekrény Garzon 2 ajtós
zórható (Iroda)

50500

44240

Csak az országgyűlési képviselő tölti ki!
Vagyoni állapot időpontja: 2020.12.31. Jóváhagyva: 2o21.01.29' Nyomtatva: 2021.o1'29'
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20r5

Konténer

5

8 5x4 3 5x5

7

)nm

13339

5

8 5x1 3 5x5

7

}nm

13339

5

8 5x4 3 5x 5

7

)nm

43339

Garzon
201 5

Konténer

Garzon
20t 5

Konténer

Garzon
20r 5

Forgószék karfas

28701

201 5

Forgószék karfas

28704

201 5

Forgószék karfas

28704

201 5

Lómpa asztali halogén

689l'

201 5

Lámpa aszÍali halogén

689

s

Lámpa asztali halogén

6891

Szekrény Garzon 2 ajtós

50500

201

20t 5

I

zarható
201 5

Szekrény Garzon 2 ajtós
zcírható

201 5

BudapesÍ III. kerüIet Matyás Torvény szerint
Király úti iroda bérlése
meghaÍározott érték

20t 5

Budapest III. kerüleÍ Harrer Törvény szerinÍ
utcai iroda bérlése
meghatározott érték

20t 5

BudapesÍ III. kerület Kabar Ttirvény szerint
utcai iroda bérlése
meghatórozott érték

20t 8

Iphone

20t8

Notebook Dell LatiÍude

X

64

GB

50500

270852

245500

5180tegérIláska
20t

I

2019

TP-LINK SticK

5000

KínáIó pult koronóval

35900

Vagyoni állapot időpontja: 2020.12.31' Jóváhagyva: 2o21.01.29. Nyomtatva: 2o21.o1.2g.
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E) rész

KIMUTATÁs
az országgűlési képviselőnek képviselői megbízatásával tisszefiiggésben kapott
ajándékairől és az e nyilatkozat D) pontja alá nem tartoző ingyenes juttatásairól (a
továbbiakban: ajándék)

Az ajándókozás ideje

Az ajándék megnevezése

Az ajándék értéke

Csak az országgyűlési képviselö tölti ki!
Vagyoni állapot időpontja: 2020'12'31. Jóváhagyva: 2021,01,29, Nyomtatva: 2021,01,29,
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F) rész

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

A támogatás

jogosultja

megszerzásének

megszerzésének

jogcíme' módja

időpontja

Ke|t: Budapest ,202I

A támogatás

év janucirhó

A támogatást

A támogatás célja

nyújtó

A támogatást
értéke

29.nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem egy közös
élettórsam

hánartásban élö hrízas-léleffársam,

valamint a velem kiizös háztartásban élő gyermeke(i)m,
Zsiga-Kórpót Bulcsú, Zsiga-KÍrpót Csenge
ny i l atkozat át/ ny i|atkozatait.'

Lyo=.xr,/Á
a képviselő alőírása

Csak az országgyűlési képviselő tölti ki!
vagyoni állapot időpon|ja: 2o2o.12.31' Jóváhagyva: 2021.01.29. Nyomtafua: 2021.01.29.

