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Az Orsziiggytilesrcil szolo 2012.6vi XXXVI. torveny l. melleklete alapjiln

Vagto n-, j tiv e delem- d s gozdas dgi drde kelts dgi nyilotko zst ors zdggyfr ld si

kdpviself szdmdru

A nyilatk ozatot ad6 szem6lye

1.

6)
b)

A nyilatkozatot ad6: orszirggtfilisi kdpviself
orsz6ggytil 6si k6pviselo

az orszdggytil6si kdpvisel6vel kozos hhztarthsban 6ki h6zas- vagy 6lett6rs (a
tov6bbiakban : h6zas-l61 ett6rs)

c)

az orszaggyril6si.k6pvisel6vel kozos hintanisban 6lti gyermek (a tovSbbiakban:
gyermek)

2.
3.
4.

Az orsziggytil6si k6pvisel6 neve: Dr. Brenner Koloman
A h6zas-lelett6rs neve: Dinges Jttlia
A gyermek(ei) neve: Kirilenko Katerina
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A) r6sz
VAGYONI NYILATKOZAT

I
Ingatlanok'
1.

a)

A telep{il6s neve,

ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):

Erd

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga:
763 m'

c)

Mtivel6si

6ga (vagy a mtivel6s

al6l kivett tertilet elnevez6se):

belterillet

d)

Az 6ptilet fii rendeltet6se szerinti jellege (lak6hilz, tidtil6, gazdasdgi 6ptilet stb.), az
6ptilet alapteriilete

:

lakohdz, 140 nt'

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hdz, tdrsashbz, szrivetkezeti hiz, mtieml6k, mtihely,
iizlet, mtiterem, rendeki, gardzs, b6nyatelek stb.):

f)

csalddi haz
.A nyilatkoz6 jog6lkisa (tulajdonos,6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvez6, b6rl6
stb.):

s)

tulajdonos
Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni hanyad m6rt6ke: I /2

h)

A

szerzls jogcime, ideje (a jogviszony kezdete) ; vasarlas, 20 I 2. I I .05.

2.
a)

A teleptil6s neve,

ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):

Sopron
b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga
601

Az

in gatl

:

m'

an-nyi lvdntart6si adatokkal megegy ezoen kel I k it<ilteni

!
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c)

Mtivel6si

6ga (vagy a mtivel6s

alol kivett tertilet elnevez6se):

belteiilet

d)

Az 6ptilet fii rendeltet6se szerintijellege (lak6hiz. tidtilS, gazdasilgi 6ptilet stb.), az
6ptilet alaptertilete:
lakohdz

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hdz, thrsashaz, szcivetkezeti hdz, mtieml6k, mtihely,
izlet, mtiterem, rendel6, garizs, b6nyatelek stb.):

0

A nyilatkozb jogill6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6lo, haszon6lvez6, b6rl6

csalddi hdz
stb.):

s)

tulajdonos
Kozris tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m6rt6ke: I /4

h)

A

szerzes

jogcime, ideje (a jogviszony kezdete): cirrikles, 201 3.10.1 I

3.
a)

A teleptil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):
Sopron

b)

Az

ingatl an tertil etnagysiga

:

I370 m'
c)

Mtivel6si

6ga (vagy a mrivel6s

al6l kivett teriilet elnevez6se):

szdntd

d)

Az 6ptilet fii rendeltetese szerinti jellege (lakohriz, iidtil6, gazdasigi 6ptilet stb.), az
6piilet alaptertilete :

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hdz, tirsashaz, szovetkezeti hiz, miiemlek, mtihely,
tizlet, mtiterem, rendelci, garazs, b6nyatelek stb.):

0

A nyilatkozb jogillisa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszondlvezil, b6rki
stb.):

g)

tulajdonos
Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni hiinyad m6rt6ke: I /2

h)

A

szerzls jogcime, ideje (a jogviszony kezdete): rirdklis. 201 3. I 0. I I

.
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II
Nagy 6rt6kii ing6sigok

l. G6pjnrmiivek:
a) szem6lyg6pkocsi:
a szerz€,s ideje, jogcime:

Volvo 580

tipus

2017.06.26., vdsdrlas
tipus

b) teherg6pj 6rmri, aut6busz:
a szerz€,s ideje, jogcime:

tipus

c) motorker6kpdr:
a szerz6,s ideje, jogcfme:

2.Vizi vagy l6gi jirmii:
a)

jellege:
tipusa:
a szerz€,s ideje, jogcime:

3. V6dett miialkotis, v6dett gyffjtem6ny:
a) egyedi alkot6sok:

megneveztse

db

megnevez6se

db

a szerz€s ideje, jogcime: -----

b) gytijtem6ny:

a szerz€s ideje, jogcime: -----

4.

Egy6b, darabonk6nt vagy k6szletenk6nt (gnijtem6nyk6nt) az Orszitggytil6srcil szolo
2012.6vi XXXVI. torvdny 104. S (l) bekezd6se szerinti kepviselcii tiszteletdij hathavi
osszeg6t meghalad6 6rtelai ingosiig:

Vagyonilllapot id6pontja: 2020.12.31. J6vdhagyva: 2021.01.12. Nyomtatva: 2021.01.12.
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a) megnevezds:

a szerz6,s ideje, jogcime:
5.

Ertekpapirban elhelyezett megtakarit6s vagy egy6b befektet6s (r6szv6ny, kotv6ny,
r eszjegy, kincstdrj e gy, v aryonj egy, nagy 6rt6kri biaositis, stb. ) :

megnevez6s:

dllamktitveny

nev6rtek, biztosit6si osszeg:

7 700 000,

6.

Takardkbet6tben elhelyezett megtakarit6s: 0 Ft

7

AzOrsziggytil6srcil szol6 2012.6vi XXXVI. torvdny 104. $ (l) bekezd6se szerinti
k6pviseloi tiszteletdij hathavi risszeget meghalado keszplnz: 0 Ft

8.

Az osszessegeben azOrszitggytilesrcil szolo 2012.6vi XXXVI. torv6ny 104. $ (1)
bekezd6se szerinti k6pviselcii tiszteletdij hathavi osszeg6t meghalado hitelint6zeti
sz6mlakovetelds vagy m6s, szerzldls alapj6n fenn6llo p6nzkovetel6s:

a)

hitelint6zetisz6mlakovetel6s:

forintban: 650 000 Ft
dev

b)

9

izilban (forint6rt6ken) : 0

m6s szerziSdes alapj6n fenn6llo p6nzkoveteles osszege: 0 Ft

M6s, jelentcisebb 6rt6kti vagyont6rgyak, ha azok egyiittes 6rt6ke az Orsz{,ggyiil6srcil

szolo 2012.6vi XXXVI. torv6ny 104. $ (l ) bekezd6se szerinti k6pvisekii tiszteletdij
hathavi osszeg6t meghaladja:
megnevez6s

Vagyoni Sllapot idfipontja: 2020.12.31. J6vdhagyva: 2021.01.12. Nyomtatva: 2021.01.12.
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III.
Tartoz{sok
Ebben a rovatban k6rjiik feltiintetni a ktiztartozis cim6n, valamint a hitelint6zettel vagy
maginszem6lyekkel szemben esetlegesen fenndll6 tartoz{sait
1. Koztartozils (ado, v6m, illet6k, tb. j6rul6k stb.):

----- forint

2. Hitelintezettel szembeni tartozirs (hitel, kolcscin stb.):

I 500 000 Ft (Hitel) forint

3. Mag6nszem6lyekkel szembeni tartozds ----- forint

IV
Egy6b ktizlend6k

Vagyoni lllapot iddpontja: 2020.12.31. )dvdhagyva: 2021.01.12. Nyomtatva: 2021.01.12.
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B) r6sz

JOVEDELEMNYILATKOZAT
(az orszfrggyiil6si k6pvisel6 javadalmazisin kiviili ad6ktiteles jiivedelmek)
1

Foglalko zisa;

E g),,

tr^ i docens

Munkahelye: ELTE BTK Germanisztika Intdzet
Sz[inetelteti-e foglalkoz 6sit? : i ge n
F o g I alko zitsirb ol szinnazo havi ad6kotel es (brutto) j ovedel me :
0 FtFt
2.

Az l. pontban irt foglalkoz6s6n kivi,ili, valamennyi olyan tev6kenys6ge, amelybcil
adokoteles j ovedelme sz6rm azik:

a)

A tev6kenys6g megnevezlse: Feliigvelilbizottsagi tag

b)

A kifizetri szem6lye (kiv6ve a jogszabilyon alapul6 titoktart6si kotelezettsdg al6
tev6kenys6gek): Kr)zalapindny a Budapesti Nemet Nyelvil EgJ,etemdrt

c)

A jovedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rendszeress6g, eseti vagy id6szakos): havi

d)

A jovedelem (brutt6) osszege:40 000

esci

FtFt

Csak az orsz6ggyfl6si k6pvisel6 tolti ki!
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C) r6sz
G AZD ASACI ERDEKELTSEGI

NYILATKOZAT

Gazdasigi tirsasigban fennilld tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:

I

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

Gazdas6gi t6rsas6g neve: -----

Sz6khelye: ----Gazdasdgi tdrsasdg formdja: -----

Az 6rdekelts6g form6ja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. eset6n beltag/ktiltag stb.): ----A tulajdoni 6rdekelts6g keletkez6skori arinya: ----- %
A tulajdoni 6rdekelts6g jelenlegi arfunya: ----- %
Nyeres6gb6l valo r6szesedese: -----

o/o

A gazdas6gi tirsasdgban viselt tiszts6ge: -----

Vagyoni dllapot id6pontja: 2020.12.31. J6vdhagyva: 2021.01.12. Nyomtatva: 2021.01.12.
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D) r6sz

KIMUTATAS
az orszirggyiil6si k6pvisel6nek az Orsziggyffl6stdl, sajrflt pirtj6t6l vagy
k6pviseldcsoportjit6l, illetve a ttirvdnyhoz6i munk{t timogat6 alapftvdnyt6l kapott, a
k6pvisel6 munkijinak ellitisihoz sziiks6ges vagy rzzal szoros tisszefiiggdsben l6v6
juttatrflsokr6l 6s ingyenes haszn6latba adott dolgokr6l (a tovfbbiakban: juttatds)

A juttatis ideje

A juttatis megnevez6se

A juttatds 6rt6ke

20t 8.07.08.

SIM kdrtva

0Ft

20 t 8.07.08.

SIM kdrrys

0Ft

201 8.07.08.

Notebook Dell Latitude
5480 +eger+tdsko

245 500 Ft

2020.07.03.

SIM kdrtyr

0Ft

2020.07.03.

Szemelygepkocsi Skoda

6 975 674 Ft

Superb Style
2020.07.03.

Mobiltelefon lphone XS
64GB

270 852 Ft

2020.07.03.

Kinalo pult korondval

35 900 Ft

2020.07.03.

Tablet Huau,ei MediaPad
M5 Lite l0

71 646 Ft

2020.07.03.

GARZON SZEKRENY 2
AJTOS Z. I 45 5

50 500

GARZON SZEKRENY 2

50 500 Fr

2020.07.03.

Ft

AJTOS 2.1455
2020.07.03.

33 717 Ft

GARZON inO,eSZr,qt
t 620x800x720G

2020.07.03.

GARZON inO,qSZr,At
I 620X800X720G

33 717 Ft

2020.07.03.

Kontdner 5 I
Garzon

43 339 Ft

2020.07.03.

Kontdner
Garzon

2020.07.03.

Szekriny Garuon 2 ojtos
zdrhato

2020.07.03.

G

5

5x4 3 5x5 70mm

8 5x4 3 5x5

rirgds karfas

7

)mm

mu nkaszi

43

339

Ft

50 500 Ft
k

32 410 Ft

Csak az orszilggyildsi k6pvisel6 trilti ki!
Vagyoni lllapot id6pontja: 2020.12.31. )6vdhagyva: 2021.01.12. Nyomtatva: 2021.01.12.
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2020.07.03.

Lenovo ThinkPad L580
laptop tdskdval

296 950 Fr

2020.07.03.

Router A.sus DSL-ACS5U

40 060 Ft

2020.07.03.

N),om

ta t

o

Ca n o n

I-SENSfS 80 640 Ft

MF269DW
2020.07.03.

Lenovo ThinkPad L590
laptop tdskdval

296 950 Ft

2020.07.03.

Forgoszdk kurfas

32 410 Ft

2020.07.03

Forgoszdk karJds

32 410 Ft

2020.07.03.

Grirgds kontener 3 fiokos

46 600 Ft

2020.07.03.

iroasztal I 620x800x7 2 0mm 31900Ft
Garzon
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E) r6sz

KIMUTATAS

tz or sziggyiil6si k6pvisel6n ek k6pvisel6i m egbi zatisiv al tisszefti g g6sb en kapott
ajrind6kair6l 6s az e nyilatkozat D) pontj a al6 nem tartozd ingyenes juttatisair6l (a
tovibbiakban : ajind6k)
Az ajind6kozis ideje

Az aj6nd6k megnevez6se

Az ajrlnd6k 6rt6ke

Csak az orsziggyil6si k6pviselci tcilti ki!
Vagyoni 1llapot iddpontja: 2020.12.31. l6vdhagyva: 2021.01.12. Nyomtatva: 2021.01.12.
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F) r6sz

KIMUTATAS
bti-rmilyen tev6kenys6ge, ing6, vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhezfiiziidil egy6b
jogosultsiga alapj6n, tovdbbd e nyilatkozat C) pontjiban megieltilt gazdasilgi
t{rsas{g(ok)nak juttatott 6llami, illetve eur6pai uni6s timogatisokr6l (a tov{bbiakban:

timogatis)
A t{mogatis

A tdmogatis

A t:imogatis

A timogatist

jogosultja

megszerz6s6nek

megszerz6s6nek

nyfjt6

jogcfme, mt6dja

idtirontja

Kelt: Budapest , 202

I

6v

A timogatds c6lja

A t6mogatist
6rt6ke

0l h6 I 2. nap

Jelennyilatkozathoz csatoltam a velem egy kozoshiztartisban 616hinas-/elett6rsam,
hazastdrsam

valamint a velem kozos hiztartilsban 6lci gyermeke(i)m,
Kirilenko Katerina
nyi I atkoz atitl ny llatkozatait.'

t,
a kepviselci al6irdsa

Csak az orsz6ggyil6si k6pviseki ttilti ki!
Vagyoni illapot iddpontja: 2020.12.31. Jivihagyva: 2021.01.12. Nyomtatva: 2021.01.12.

