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Vagyon-, j dvedelem- ds gazdasdgi irdekeltsdgi nyilatkozat orszdggyff ldsi

kipviself szdmdra

A nyilatkozatot ad6 szem6lye

l. A nyilatkozatot ad6: orszdggt lisi kipvisel6

a) orsziggytil6sik6pvisel6

b) az orszriggyiil6si k6pvisel6vel kdztis h6ztart6sb an 616 hizas- vagy 6lett6rs (a

tovdbbiakban : hrizas-16lettiirs)

c) az orszriggyfil6si k6pvisel6vel ktizds h6ztartrisban 616 gyermek (a tov6bbiakban:

gyermek)

2

3

4

Az orsziiggyiil6si k6pvisel6 neve: BIIRtLNY SiNDOR

A hrizas-l6lettirs neve: VADON ETELKA ILONA

A gyermek(ei) neve: -

vagyoniillapot id6pontja: 2o21.12.31.l6vihagyva: 2022,01.26. Nyomtatva: 2022.01.26.
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Menlelmr bizottsto
1055 Budapest, Kossuth-t6r 1-3.

Az Orsz6Lggviil6sr6l sz6l6 201 2. 6vi XXXVI. ttirv6ny I . mell6klete alapirin



A) r6sz

VAGYONI NYILATKOZAT

I.

Ingatlanok'

l.

a) A telepil6s neve , ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keriilet is)

BUDAPEST

b) Az ingatlan teriiletnagys6ga:

539 m'

c) Mrivel6si 6ga (vagy a mtivel6s al6l kivett teriilet elnevez6se):

d) Az 6piilet fii rendeltet6se szerinti jellege (lak6hiz, iidiil6, gazdasigi 6ptlet stb.), az

6piilet alapteriilete :

LAK)Hiz, 170 m'
e) Az ingatlan jogi jellege (csal6di hin, tirsashia, sz<ivetkezeti hiz, miieml6k, miihely,

iizlet, miiterem, rendel6, gariizs, binyatelek stb.):

CSAL{DI HiZ
f) A nyilatkozi jogAllirrz (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvez6, b6rl6

srb.):

TULAJDONOS

S) Ktiz6s tulajdon eset6n a tulajdoni hrinyad m6rtlke: 100'%

h) A szerz6s jogcime, ideje (a jogviszony kezdete): VAGYONKOZOSSEG

M EGSZONTETESE, 20 I 5.08. 3 I.

Az ingatlan-nyilv6nlartisi adatokkal megegyezticn kell kitiilteni!
vagyoniiillapot iddpontja: 2O21,12.31. )iviihagyva: 2022,01.26. Nyomtatva: 2022.o1.26
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Nagl' 6rt6kii in96sdgok

l G6pjirmiivek:

a) szem6lyg6pkocsi:

a szerz6s ideje, jogcime:

b) teherg6pjrirmri, aut6busz

a szerz6s ideje, jogcime:

c) motorker6kp6r:

a szerzds ideje, jogcime:

tipus

tipus

2.Yizi vagy l6gi jdrmil:

a) jellege:

tipusa:

a szerz6s ideje, jogcime:

3. V6dett mfialkotis, v6dett gyiijtem6ny:

a) egyedi alkot6sok:

megnevezese

a szerz6s ideje, jogcime: ----

b) gyrijtem6ny:

megnevez6se

a szerz€s ideje, jogcime: ----

Egy6b, darabonk6nt vagy kdszletenk6nt (gyiijtem6nyk6nt) az OrszAggytl6srdl sz6l6

2012. 6vi XXXVI. t6rv6ny 104. $ (l) bekezd6se szerinti kdpviselcii tiszteletdij hathavi

osszeg6t meghalad6 6rt6kI in96srig:

tipus

db

db

I

vagyo iillapot id6pontja: 2021.12.31. J6vehagyva: 2022.01.26. Nyomtatva: 2022.O1,26
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a) megnevez6s:

a szerzes ideje, jogcime:

Ert6kpapirban elhelyezett megtakaritris vagy egy6b befektet6s (16szv6ny, kirtv6ny,

16szjegy, kincstiirjegy, vagyonjegy, nagy 6rt6kil biztosit6s. stb. ):

megnevezes:

n6v6rt6k, biaositiisi tisszeg:

6. Takar6kbct6tben elhelyczctt mcgtakaritis: 8.000.000 Ft

Az Orsz6ggyiil6sr<il sz6l6 201 2. 6vi XXXVI. tdrv6ny I 04. $ ( I ) bekezd6se szerinti

k6pvisel6i tiszteletdij hathavi <isszeg6t meghalad6 k6szp6nz: ----- Ft

Az <isszess6g6ben az Orszriggy 6sr6l sz6l6 20'12. €vi XXXVI. tdrveny 104. $ ( I )

bekezd6se szerinti k6pvise16i tiszteletdij hathavi osszeg6t meghalad6 hitelint6zeti

szrimlaktivetel6s vagy mds, szerztid6s alapjrin fenndll6 p6nzktivetel6s:

a) hitelint6zetisziimlaktivctcl6s:

forintban: -----

devizdban 1 forinten6ken): ----

b) m6s szerzcid6s alapjrin fenndll6 p6nzk6vetel6s tisszege: ----- Ft

Mris, jelent6sebb 6rt6kii vagyontrirgyak, ha azok egytittes €rt€ke az Orszdggyiil6srdl

szol6 2012.6vi XXXVI. ttirv6ny I 04. $ ( I ) bekezd6se szerinti k6pviscltii tisaelctdij
hathavi <isszeg6t meghaladja:

megnevezes: -----
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Vagyoni elbpot id6pontta: 2O21,12,31, l6viShagyva: 2022.01.26. Nyomtatva: 2022.01.26.



III.

Tartozisok

Ebben a rovatban k6rjtik feltiintetni a ktiztartoz6s cim6n, valamint a hitelint6zettel vagy

mag:inszem6lyekkel szemben esetlegesen fenn{116 tartoz6sait

l K6ztartozils (ad6. v6m. illct6k, tb. j6rul6k stb.): ----- forint

2. Hitelint6zetteI szembeni tartozes (hite[, kdlcson stb.): 1.900.000 foint

3. Magiinszem6lyekkel szembeni tartoziis: ----- forint

IV

Egv6b kiizlend6k

Vagyoni 6llapot id6pontla: 2021.12,31.livihaqyva: 2o22.01.26. Nyomtatva:2o22.o1.26
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B) r6sz

JOVEDELEMNYILATKOZAT

(az orsz6ggyii16si k6pvisel6 javadalmaz6sin kivtili ad6kiiteles jiivedelmek)

Foglalkozisa: -----
Munkahelye: ----
Sztinetelteti-e foglalkoziis6t?: -----

Foglalkozrisrib6l szArmazi havi ad6k6teles (bruft6) jdvedelme:

--- Ft

2 Az [. pontban irt foglalkozrisiin kiviili, valamennyi olyan tev6kenys6ge, amelyb<il

ad6ktiteles jtivedelme sz6rmazik:

a) A tev6kenys6g megnevez6se: -----

b) A kifizet6 szemdlye (kivdve ajogszabdlyon alapul6 titoktartesi ktitelezetts6g al6 eso

tev6kenys6gek): ----

c) A j6vedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rendszeress6g, eseti vagy id6szakos): ----

d) A j<ivedelem (brutt6) 6sszege: --- Ft

Csak az orsz6ggyiil6si kipvise16 titlti ki!
Vagyoni ellapot idapontja: 2021.12.31. l6vihagyva: 2022.01.26. Nyomtatua: 2022.O1,26,
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C) r6sz

GAZDASAGI ERDEKELTSTGI NYILATKOZAT

Gazdasigi tirsas6gban fenndlki tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:

l. Gazdas6gi t6rsas6g neve: -----

2. Sz6khelye: ----

3. Gazdasrigi t6rsasig form6ja: ---
4. Az 6rdekelts6g form6ja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. eset6n beltag&iiltag stb.): ----

5. A tulajdoni 6rdekelts6g keletkez6skori arinya:. ----- Yo

6. A tulajdoni 6rdekelts6g jelenlegi arinya'. --- %o

7. Nyeres6gb6l val6 r6szesed6se: ----- %o

8. A gazdas6gi t6rsasdgban viselt tisas6ge: -----

I.

Vagyoni elbpot icldpont)a: 2021.12.31.l6v6hagyva: 2022,01.26. Nyomtatva: 2022.01.26.
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D) r6sz

KIMUTATAS

az orsziggyiil6si k6pvisel6nek az Orszfggyiil6st6l, sajdt p6rtjitril vagy
k6pvisel6csoportj{tril, illetve a tiirv6nyhozrii munkrlt trimogat6 alapitvinyt6l kapott, a

k6pviseld munkijinak ell6tis{hoz sziiks6ges vagy- azzal szoros iisszefiigg6sben l6vii
juttatdsok161 6s ingyenes haszndlatba adott dolgokr6l (a tovfbbiakban: juttatis)

A juttatis idejc A j uttatds megnevez6se A juttatis 6rt6ke

20 l1 iPhone 5s 32GB 18.990

2018 iizemanyagkdrtya

20 t8 iroda haszndlat toruenv szertnlt

20t5 Asus router 44.240

20t5 xcnt n.vtnlak)

20t5 2 db lenovo laptop 484.000

201 I Dell Latitude laptop

201 8 iPhone X 64 GB 270.85 2

20tu Toyota C-HR .frakci6 birlemdny

20 t8 TP-link stick 5.000

201 8 Mac Book Pro I 5 748.346

20 t8 Samsung Galaxv J5 45.753

Csak az orszaggytil€si kCpvise16 tttlti ki!

Vagyoni6 apot iddpontja: 2o21.12.31. )6vihagyva: 2022.01.26, Nyomtatva: 2022.01.26

torvew szer0tll

I 05.000

245.500



E) r6sz

KIMUTATAS

az orsz6ggyiil6si k6pvisel6nek k6pvisel6i megbizatis4val tisszefiigg6sben kapott
ajdnd6kairril 6s az e nyilatkozat D) pontja ali nem tartoz6 ingyenes juttatdsair6l (a

tovdbbiakban: aj6nd6k)

Az ajind6kozris ideje Az aj rind6k megnevez6se Az aj6nd6k 6rt6ke

Csak az orsz6ggytl6si kepvisel6 titlti ki!
Vagyoni illapot id6pontja: 2021.12.31. J6v{hagyva: 2022.01.26. Nyomtatva: 2022.01.26.
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F) r6sz

KIMUTATAS

b6rmilyen tev6kenys6ge, in96, vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhez f(zddd egy6b
jogosultsdga alapjin, tovdbb6 e nyilatkozat C) pontjiban megieltilt gazdasrigi

tirsasdg(ok)nak juttatott 6llami, illetve eur6pai uni6s timogatisokr6l (a tovdbbiakban:
t{mogatds)

A timogrl6s

jososulrja

A timogetis

mcRsrcrzts6nek

,osclmt. m6djr

A timogrtis

megszerz6s6nek

id6ponlrr

A timog.tist

nl fjt6

A limorrt6s (6Ua A timogetirt

6rt6ke

Kelt: BUDAPEST .2022 €v 0l hb 26. nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem egy k<iz<is h6zta(6sban 6lo hivas-/iletlirsam,
ilettdrsam
valamint a velem ktiz6s hiztartAsban 616 gyermeke(i)m,

nyilatkozatrlt/nyi latkozatait.

I/qnW
a k6p viscl ti al6irdsa

Csak az orsz6ggyiil6si kCpvisel6 tttlti ki!
Vagyoni Allapot iddpontja: 2021.12.31. J6vehagyva: 2022,01,26, NyontaNa: 2022.01,26.


