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Orsziggy0l6!
Mentelmi bizotls6g
1055 Budapest, Kossuth t6r 1-3.

Az Orszrigg],iil6sr6l sz6l6 2012. 6vi XXXVI. tiirvdny l. mell6klete alaojrin

Vagton-, jdvedelem- is gazdasdgi irdekeltsigi nyilatkozat
o rc

zdgglt iil is i kipvis el6 s zdmdra

A nyilatkozatot ad6 szemdlye

l.

A nyilatkozatot ad6 *

a)

orsziiqeyiildsi kdpviselo

b)

az orszdggyiil6si kdpvisel<ivel kdzds hriztartasban 616 hrizas- vagy elettrirs
(a tovdbbiakban: hrizas-/dlett6rs)

c)

az orsziggytil6si kdpvisel<ivel kdz<is h6ztarteisban 6lo gyermek
(a tovAbbiakban: gyermek)

2

Az orsz6ggyr.il6si k6pvisel6 neve: Dr. Keresztes Ldszl| Ldrdnt

3

A h6zas-/6lett6rs

4

A gyermek neve: Keresztes Dorkq Sarolta (dndll6 vagtonnal nem rendelkezik)

neve: Dr. Keresztesnd

Turcsdnyi Andrea

Keresztes Pdter Koppdny (0ndll6 vagtonnal nem rendelkezik)

*Csak a sajdt s-emElyere vonatkoz6 adatokat
tdltse ki!

I
A) r6sz
VAGYONI NYILATKOZAT
t.

Ingatlanok.

l.

a)

A teleptilds neve, ahol

az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):

Pics

b)

Az ingatlan tertletnagys ga: 895 m2

c)

Mrivel6si 6ga (vagy a mrivel6s al6l kivett teriilet elnevez6se):
gazdasdgi 4piilet, telek

d)

Az 6piilet fb rendeltetds szerinti jellege (lak6hdz, tidiil6, gazdasrigi dptilet stb.),
az 6ptilet alapteriilete:

gazdasdgi ipiilet, 28 m2

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hria, tdrsashiiz, szdvetkezeti h6z, mriemldk, mrihely,
iizlet, mtterem, rendel<i, garrizs, brinyatelek stb.):
gazdasdgi

f)

ip

let, telek

A nyilatkoz6 jog6lkisa (tulajdonos, iilland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvezri,
bdrl6 stb.):
tulajdonos

g)

l/l

K6zds tulajdon eset6n a tulajdoni hriLnyad m6rt6ke:
hdzassdgi vagtonkLzt)ssd g rdvdn I /2

h)

'

A

szerzds jogcime, ideje (ajogviszony ke

zdete): addsvitel,

Az ingallan-nyilventanesi adatokkal megegyezden kell kitOlteni!

2005.10.20.

3
)

a)

A telepiilds neve, ahol

az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):

Pdcs

b)
c)
d)

Az ingatlan teriiletnagysrlga: 53 rr2
Mr.ivel6si Aga (vagy a mtivelds al6l kivett teriilet elnevezdse): lakds

Az 6ptlet f6 rendeltet6s szerinti jellege 0ak6h{iz, iidiil6, gazdas6gi dp[let stb.),
az dp let alapteriilete :
lqkdhdz, 53 m2

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hdz, titrsasht.z, szdvetkezeti hriz, mtieml6k, miihely,
iizlet, mriterem, rendel6, ganizs, banyatelek stb.):
tdrsashdzi lakis

f)

A nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6, illewe tart6s haszndl6, haszondlvez6,
b6rlo stb.):
tulajdonos

g)
h)

Kdz6s tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad mdrtdke: I /2

A

szerzds jogcime, ideje (ajogviszony

kezdete).. addsvdtel 2019.08.13.

+
II.
Nagy 6rt6krii in96sigok

l.

G6pjrirmiivek:

a)

szemdlyg6pkocsi: Ford Mondeo 1.6 Trend (2009)
a szerzds ideje,

Nissan

motorkerdkp6r:

tfpus

jogcime: 2018.08.06. addsvdtel

tipus

--

--

a szerz6s ideje. jogc(me:

2.

oddsvitel

tehergdpjdrmt. aut6busz: --a szerzds ideje. jogcime:

c)

201 5.01 .28.

Jl0 Qashqai 20 (2009)

a szerzds ideje,

b)

jogcime:

tipus

lipus

--

Yizi vagy l6gi j6rmii:

a)

jellege:

--

tipusa:
a szerzds ideje,

3.

jogcime:

--

V6dett mtalkot6s, v6dett gyiijtem6ny:

a)

egyedi alkotdsok: ---

a szerzds ideje.

b)

megnevezds

db

megnevez6s

db

jogcime:

gyiijtem6ny:

---

a szerz6s ideje. jogcime:

{. Ery6b' darabonk6nt vagy k6szletenk6nt (gyiijtem6nyenk6nt) az orszrigryiil6sr6l

sz6l6

2012. 6vi xxxvl. tdrv6ny r04. S (1) bekezd6se szerinti k6pvisel6i tiszteletdlj hathavi
tisszeg6t meghalad6 6rt6kii in96sdg:

a)

megnevez6s: ---

a szerzds ideje. jogcime:

5
5.

Ert6kpapirban elhelyezett megtakarit6s vagy egy6b befektetds (rdszv6ny, k6rv6ny, r6szjegy,
kincstrlrj egy. vagyonje gy. nagy drtdkii biztositiis stb. ) :

megnevezds: --n6vdrtdk, biztositrisi dsszeg: ---

6.

Takar6kbetdtben elhelyezett megtakaritits: 0 Ft

7.

Az Orszitggytildsr<il sz6l6 2012.6vi XXXVI. t6rv6ny 104. g (t) bekezddse szerinti k6pvisel6i
tiszteletdij hathavi 6sszeg6t meghalad6 kd,szpdnz: 0 Ft

8.

Az risszess6gdben az Orsziiggytil6sr6l sz6l6 2012.6vi XXXVI. r6rv6ny 104. I (1) bekezd6se
szerinti kdpvisel<ii tiszteletdij hathavi 6sszeg6t meghalad6
hitelint6zeti sziiLrnlakdvetelds vagy m6s, szerz<idds alapjrfur fenndl16 p6nzk6vetel6s:

a)

hitelintdzetiszri.rnlakdvetelds:

forintban: 6.300.000.- Ft (felesigemmel k6zbs szdmla)
devizdban (forintdrtdken):

b)

--

m6s szerz<id6s alapjrln fenn6lt6 p6nzk6vetel6s 6sszege:

Fundamenta lakistakarik megtakaritds 860.000,- Ft

9.

M{is, jelent6sebb 6rtdkii vagyontiirgyak, ha azok egytittes 6rtdke az orsz6ggyfldsr<il sz6l6
2012' 6vi XXXVI. ttirv6ny 104. $ (1) bekezd6se szerinti kdpvisel6i tiszteletdij hathavi 6sszegdt
meghaladja:

megnevez6s: kdnyvgtiljtemdny, kb. 1800 db, melynek drtlke nem haladjo meg a hathavi
ke pvis e 16 i alapdij assze gd t
megnevez6s: Ysmaha Arius digitdlis zongora, melynek irtdkc nem haladja meg a hathavi
ki pv i sel6 i alapdij 6s sze gd t
megnevez6s: Ibanez GRG elektomos gitdr, melynek irtike nem haladja meg a hathavi
kipvisel6i alapdij dsszegdt

6
Tartozdsok
Ebben a rovatban k6rjiik feltiintetni a ktiztartozds cim6n,
valamint a hitelint6zettel vagy magdnszem6lyekkel szemben
esetlegesen fennrll16 tartozdsait

1.

Kdaartozris (ad6, v6m, illetdk, tb-jArul6k stb.):

2,

Hitelintdzettel szembeni tartozris (hitel, kdlcs6n stb.):

3.

Magrinszemdlyekkel szembenitartozas:--Ft

--

Iv.
Egy6b kdzlend6k

Ft.

--

Ft

+
B)

r5sz'

J6vEDELEMNYILATKozAT
(az orsz6ggyilldsi kdpvise[6 javadalmaz6siin

l.

Foglalkozilsa:

kivtili

ad6kdteles jdvedelmek)

--

Munkahelye: --Foglalkozrisdb6l szirmaz6 havi ad6k6teles (brutt6) j6vedelme: 0 Fr

2.

Az

1. pontban irt foglalkozrisri.n kiviili, valamennyi olyan tevdkenys6ge, amelyb6l
ad6kdteles j6vedelme szrirmazik :

a) A tevdkenys69 megnevez6se: ---

b) A kifizet6 szemdlye
(kivdve ajogszab6lyon alapul6 titokta(asi kdrelezettsdg al6 es6 tev6kenysegek):

c) A jdvedelem rendszeress6ge (havi, egydb rendszeress6gii, eseti vagy id<iszakos):

d) A jrivedelem (brutt6) 6sszege: 0 Fr

' Csak

az orsz.6ggytilCsi kCpvise16

tolti ki!

K
C) r6sz

GAZDASAGI ENUOTUTSTGI NYILATKOZAT
Gazdasdgi tirsasigban fennrill6 tiszts6ge vary 6rdekelts6ge:

I.
l.

Gazdasrigi teffasAg neve: ---

2. Sz6khelye:

--

3. Gazdas6gi trirsasiig formrija:

--

4. Az erdekeltsdg formrija (tulajdonos,

rdszvdnyes, bt. esetdn beltag/kiiltag stb.):

5. A tulajdoni

6rdekeltsdg keletkez6sekori afinya

6. A tulajdoni

6rdekeltsdg jelenlegi

7. Nyeres6gb6l val6

&

utnya

--

r6szeseddse --- 7o

A gazdas6gi trirsasdgban viselt tisasdge--

Yo

--

o/o

--

3 l,)
D)

r6sz.

KIMUTATAS
az orsz{gg5rffl6si k6pvisel6nek az Orsziggyfilfisttll, saj6t prirtjdtril vagy

k6pvisel6csoportjrit6l, illetve a tiirv6nyhoz6i munkit tdmogat6 alapitvdnyt6l
kapott, a k6pvisel6 munk6jrinak elLit{sdhoz sz0ks6ges vary azzal szoros

juttatisokr6l

iisszefiigg6sben l6v6

adott dolgokrril

6s ingyenes haszndlatba

(a tov{bbiakban: juttatris)

A juttatris ideje

A juttatAs megnevez6se
Sze md

lygi p koc s i

Ope I Za/i

Szemi

lygi pkocsi

W

Sze md

lygi p kt cs i SKODA

ra

Jerta
Oc t avi a

A juttatris drt6ke

1019 836 Ft

2

380 195 Fr

1 708 662 Ft

14DEOFILM

535 000

VIDEOFlI,M

298 000 Ft

MONITOR SAMSUNG 27"

51 969 Ft

Zdszl6.far don + 2 dgi m,fikd ralp

13 893 Ft

Ztiszli

far

don + 2 dgil miikd tulp

11

138

Ft

SIM Kdrtya

0Ft

SIM Kdrtya

0Ft

Mobiltelefun Samsung Galaxy 58

130 390

Szdkely

Ft

Ft

ts Nemzeti zdszl6+tolp+r d 82 200 Ft

Projekror EPS0N

129 911.00

Projektor vdszon

31 188.00

Kiilsd HDD ITB SONY

l6 370 Ft

Kdzi srabilizdror DJI OSM)
MOBILE 2
Mikrofon rendszer Rode llireless
Go
Tetdcsomugtartd

32 275 Ft
55 039 Ft
51 616 Fr

Notebook Dell Lotitude 5480 + egir 215 500 Ft
+tdska
Nyo mt ot ti

' Csak

az orsz6ggy(lesi kdpvise16

nul t i funkci

t6lti kil

6s

XE R)X

105 000 Ft

slt
D) r6sz-

KIMUTATAS
az orszfggyiil6si k6pvisel6nek az Orsz{ggyiil6st6l, saj6t pirtj6tr6l vagy

k6pvisel6csoportjit6l, illetve a tiirv6nyhozrii munkdt t{mogat6 alapitvdnytril
kapott, a k6pviselS munk:ijfnak ell6trisrihoz sziiks6ges vagy azzal szoros
iisszefiigg6sben l6v6 juttatrisokrril 6s ingyenes haszndlatba adott dolgokrril
(a tovdbbiakban: juttat6s)

A junatris ideje

A juttatiis megnevezdse

A jultatris 6rtdke

Lenovo thinkpod notebook L5107

212 000 Ft

Garzon irdasztal I 620X800X7 20G

36 800 Ft

Garzon ir6asztal I 620X800X7 20G

36 800 Ft

Garzon Irdasztal I 620X800X7 20G 36 800 Ft
Garzon szekrtiny 2 ajtds Z. 1455

55 600 Ft

Gorzon szekrdny 2 ajtds 2.1455

55 600 Ft

Garzon szekrdny 2 ajtds 2.1155

55 600 Ft

Gorzon kontiner 585X135X570 G

1l

900 Ft

Garzon kontdner 585X13 5X570 G

1l

900 Ft

Garzon kontiner 585X135X570 G

11 900 Ft

Garzon Gina -3 girg1s m.szdk KA

19 800 Ft

Garzon Gina -3 gitrgds m.szdk KA

19 800

Garzon Gina -3 gorg1s m.szdk KA

19 800 Ft

Apple iPhone I I 61 GB

180 236 Ft

Lakdshasznalat Budape sten

Ft

Ti)rviny szerinl
ghat4rozolt irtikben

me

lrodahas zndlat P d cse n, Budope st e n TArvdny szerint
ds Veszprdmben
me ghatdrozot I irtikben
Tevd ke nysd ge t se git 5 sze m i lyze t
Dij azds tdrvdny szerint

21f6

' Csak

az orsz6ggyrildsi kdpviseld t6lti

ki!

Y

4o
E) r6sz*

xlN.rur.q,rAs
az orszdggriil6si k6pvisel6nek k6pvisel6i megbizatrisrival iisszefiigg6sben kapott
6s az e nyilatkozat D) pontja a16 nem tartoz6 ingyenes juttatrisairril
(a tovdbbiakban: ajdnd6k)

ajind6kair6l

Az

' Csak

aj riLnddkozdLs

ideje

Az ajrhddk megnevez6se

az orszeggyiilesi kdpviselo tdhi ki!

Az ajAnddk 6rtdke

tl
F)

r6sz

KIMUTATAS
birmilyen tev6kenys6ge, ing6 vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhez fiiz6d6 ery6b
jogosultsiga alapjrin, tovdbb6 e nyilatkozat C) pontjdban megieliilt gazdasrigi
tdrsas6g(ok)nak juttatott 6llami, illetve eurripai uni6s trimogatisok16l (a
tovdbbiakban: t6mogatis)
A tiimogat6s
jogosultja

A t6lmogat6s

A timogatiis

A tdmogat6st

megszerzdsdnek

megszerz6sdnek

nyfjt6

jogcime, m6dia

idopontja

Kelt: Pdcs,

2021 .dv

j anudr

A t6mogatds
c6lja

h6 27. nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem k6zds hriztartdsban dl6 fuizas-/€lefi6rsam,

Dr. Keresztesni Turcsdnyi Andreo
valamint a velem kdztis hriatart6sban

616

gyermeke(i)m,

nyilatkozatiit/nyilatkozatait*.

a kdpvisel<i alii(r6sa

'

Csak az orsz6ggyrildsi kCpvise16 tOlti ki!

A trimogatiis
6rt6ke

