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Az OrszAssvlilcsr6l sz6l6 2012. tvi XXXVI. tdrvenv l. mclliklete alaniin

Vagyon-, jiivedelem- ds gazdasdgi irdekeltsdgi nyilatkozat orszdggyfrldsi

kdpviself saimdra

A nyilatkozatot ad6 szenr6lye

l.

A nyilatkozatot ad6: orszaggt llsi kdpviseli

a)
b)

orsz6ggytil6sik6pvisel6
az orszrlggytil6si k6pvisel6vel koztis hriztartdsban 616 hiizas- vagy 6lett6rs (a

tov6bbiakban: h6zas-16lettdrs)

c)

az orszirggyillsi k6pvisel6vel koztis htiztartrisban 616 gyermek (a tovebbiakban:
gyermek)

2.
3.
4.

Az orsz6ggyiil6si k6pvisel6 neve: Butuir,lY S4NDOR

A hrlaasJ6lett6rs neve: VADON ETELKA ILONA
A gyermek(ei) neve: -

vaqyoni ;llapot idapontja: 2020.12.31. )dvehagyva: 2021.01.28. Nyomtatva: 2021.01.2A
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A) r6sz

VAGYONI NYILATKOZAT
I

Ingatlanok
I

a)

A telepiil6s neve, ahol

az ingatlan fekszik (Budapesten keriilet is):

BUDAPEST
b)

Az ingatlan tertiletnagysega:
539 ttr'

c)

Mfiveldsi iiga (vagy a miivel6s al6l kivett teriilet elnevez6se):

d)

Az 6piilet fti rendeltet6se szerinti jellege (lak6hiz. tdiil6, gazdasrigi 6ptilet stb.), az
6piilet alapteriilete:

LAKdHiz,

e)

f)

170 m'

Az ingatlan jogi jellege (csalidi hitz, tirsashitz, sztivetkezeti hriz, mrieml6k, mrihely,
tizlet, miiterem, rcndel6, ganlLzs, b6nyatclek stb.):

CSALiDI HiZ
A nyilatkoz6 jogitllflsa (tulajdonos, rllland6, illewe tart6s hasznil6, haszon6lvezri, b6rlti
stb.):

g)
h)

ruLAJDONOS
Kriz<is tulajdon eset6n

a

tulajdoni hSnyad m6rt6ke: 10094

A szerz6s jogcime, ideje (ajogviszony kezdete): VAGYONKOZOSSTG
MEGSZ,NTETtSE. 2 0 t s.08. 3 t.

Az ingatlan-nyilviintartrisi adatokkal mcgcgyez<ien kell kit6lteni!
iddpontja: 2020.12.31. )6v;hagyva: 2021.01.28. Nyomtatva: 2021.O1.28.
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II
Nagl' 6rt6kii

in grisrigok

l. G6pjdrmiivek:
tipus

a) szem6lyg6pkocsi:
a szerz6s ideje.

jogcime:
tipus

b) teherg6pjirmri, aut6busz:
a szerz€s ideje, jogcime:

tipus

c) motorker6kpdr:
a szerz6s ideje,

jogcime:

2.

Vizi vagy l6gi jdrm(:

a)

jellege:
tipusa:
a szerzts ideje. jogcime:

3. V6dett m{alkotds, v6dett gyiijtem6ny:
a) egyedi alkotrisok:

a szcrz6s idejc,

jogcime:

mcgncvczcse

db

megnevezese

db

----

b) gyiijtem6ny:

a szerzts ideje, jogcime:

4.

----

Egy6b, darabonk6nt vagy k6szletenk6nt (gyiij tem6nyk6nr\ az Orszitggytl6srSl sz6l6
2Ol2.6vi XXXVI. t6rv6ny 104. { (l) bekezd6se szerinti k6pvisel6i tiszteletdij hathavi
osszeg6t meghalad6 6rt6kri ing6srig:

Vagyoni
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a) megnevez6s:
a szerz6s ideje,

5

jogcime

Ert6kpapirban elhelyezett megtakarit6s vagy egy6b befektet6s (r6szv6ny, k<itv6ny,
r6szjegy, kincstiirjegy, vagyonjegy. nagy 6rt6kI biztositris, stb.):

megnevezes:

n6v6rt6k, biztositdsi tisszeg

6.

Takar6kbet6tben elhelyezett megtakarit6s: ----- Ft

7.

Az Orszriggytit6srtil sz6l6 2012. Evi XXXVI. ttirv6ny 104. $ (l ) bekezd6se szerinti
k6pvisel6i tiszteletdij hathavi iisszeg6t meghalad6 k6szp6nz: ----- Ft

8

Az risszessdg6ben az Orsziggytl6srril sz6l6 2012. €vi XXXVI. tcirv6ny 104. $ (l )
bekezd6se szerinti k6pviselcii tiszteletdij hathavi risszeg6t nreghalad6 hitelint6zeti
sz6mlaktivetel6s vagy m6s, szerzcid6s alapjrin fenn6ll6 p6nzktivetel6s:

a)

hitclintdzeti sz6mlaktivetcl6s
forintban: -----

dcviziban lforintcrt6ken): -----

b)
9

miis szerz6d6s alapjrin fennrill6 pdnzk<ivetel6s dsszege: ----- Ft

Mris, jelent6sebb 6rtdkti vagyontiirgyak, ha azok egyiittes 6rtdke az Orszriggyiil6sr6l

sz,llo 2012.6vi XXXVI. t6rv6ny 104.
hathavi tisszcg6t mcghaladja:

I

(I

) bekezd6se szerinti k6pvise[6i tiszteletdij

megnevez6s: -----

iddpontja: 2020.12.31. )ivehagyva: 2021.o1.28. Nyomtatva:2O21.o1.28.

Vagyoni

'llapot
/1

l_, w.^---)

III.
Tartozisok
Ebben a rovatban k6rjiik feltiintetni a ktiztartozis cim6n, valamint a hitelint6zettel vagy
maginszem6lyekkel szemben esetlegesen fenn6lki tartozisait

l.

Koztartozds (ad6. v:im, illct6k, tb. j6rul6k stb.): ----- forint

2. Hitelint6zettel szembeni tanozes (hitel. kcilcstin stb.): 6.400.000 forint
3. Magiinszem6lyekkel szembeni tartoziis: l. 000.000 forint

tv.
E91'6b kiizlend6k

id;pontja: 2020.12.31.l6vehagyva: 2O21.01.28. Nyomtatva: 2021.O1.2A
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B) r6sz

JOYE,DELE\,I

}J

Y I LATKOT,AT

(az orsz:iggyiil6si k6pvisel6 javadalmazisin

kiviili adrikiiteles jiivedelmek)

I

Foglalkozisa: ----Munkahelye: ---Szlinetelteti-e foglalkozrisdt?: ---Foglalkozrisrib6l sz rmaz6 havi ad6kdteles (brutt6) jtivedelme
----- Fr

,

Az l. pontban irt foglalkoziisiin kivtili, valamennyi olyan tev6kenys6ge, amelybril
ad6koteles j6vedelme szdrmazik:

a)

A tev6kenys6g megnevez6se: -----

b)

A kifizet6 szemdlye (kiv6ve
tev6kenys6gek): ---

c)

A jdvedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rendszeress6g, eseti vagy idciszakos):

d)

A jtivedelem (brutt6) tisszege: ----- Ft

a

jogszabiilyon alapul6 titoktartAsi ktitelezetts6g ale es6

---

Csak az orsziggyiil6si k6pviselci ttilti ki!
Vagyonid apot iddpontja: 2020.12.31. )Ovlhagyva: 2021.O1,28. NyomtaNa: 2021.Or.28.
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C) r6sz

GAZDASAGI ERDEKELTSIGI NYILATKOZAT
Gazdasigi t{rsasigban fennilki tiszts69e vagl 6rdekelts6ge:
I

l.

Gazdasdgi tirsasiig neve: -----

2.

Sz6khelye:

3.

Gazdasdgi tarsasig formrija:

4.

Az 6rdekelts6g formija (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. eset6n beltag/kiiltag stb.):

5.

A tulajdoni 6rdekelts6g kele&ez6skori arinya: -----

6.

A tulajdoni 6rdekelts6g jelenlegi arinya: ----

7.

Nyeresdgb6l val6 r6szesed€se:

8.

A gazdas6gi ulrsas6gban viselt tiszts6ge:

-----

----

---

%o

o/o

oh

----

Vagyoni ellapot iddpontja: 2020.12.31- )'vdhagyva: 2O2r.01.28. Nyontatva: 2O21.01.28.
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D) r6sz'

KIMUTATAS
pdrtj6tril vagy
kapott, a
alapitv{nytril
k6pvisel6csoportj {t61, illetve a tiirv6nl hozrii munkrit timogat6
k6pvisel6 munk{jrinak ell6tdsihoz sziiks69es vagy azza'l szoros iisszefii996sben l6v6
juttatisokr6l 6s ingycnes haszn6latba adott dolgokr6l (a tovdbbiakban: juttatis)
az orsz6ggyiil6si k6pvisel6nek az Orszf ggyiil6stiil, saj6t

A

juttatis ideje

A juttat{s megnevez6se

A

juttatis 6rt6ke

)01
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A,tus

20t5

xerox nyomla16

I 05.000

20t5

2 db lenovo laptop

484.000

20ttt

Dell Latitude laptop

24

20tI

iPhone X 64 GB

270.852

20t8

Toyota C-HR

lrukcii birlen

20

ts

TP-link sritk

5.000

20

t8

Mac Book Pro I 5

74

Samsung Gala4' J5

45.753

2018

router

)rt'('ltt' .\:( rt n I I

44.240

5.500

ny,

8.346

Csak az orsz;iggyiilesi k€pvisel6 t6lti ki!
Vagyonilllapot iddponua: 2020.12.31. )dvehagyva: 2021,O1.28. Nyomtatva: 2021.O1.28
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E) r6sz

KIMUTATAS
az orsz{ggvfil6si k6pvisel6nek k6pvisel6i megbizatisival iisszefiigg6sben kapott
aj{nd6kair6l 6s az e nyilatkozat D) pontja al6 nem tartoz6 ingyenes juttatisair6l (a

tovdbbiakban: ajdnd6k)
Az ajind6kozris ideje

Az ajind6k megnevez6se

Csak az orszAggyiildsi kepvisel6 tttlti

Az aj6nd6k 6rt6ke

kil

Vagyoni
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F) r6sz

KIMUTATAS
birmilyen tev6kenys6ge, in96, vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhez fiiz6d6 egy6b
jogosultsfga alapjin, tovibb6 e nyilatkozat C) pontjdban megieliilt gazd,,s6,gi
t:irsasdg(ok)nak juttatott 6llami, illetve eu16pai uni6s timogat6sokr6l (a tor'Sbbiakban:
tdmogat{s)
A limogrt,is

A timogrtis

A limoBrtis

iososultir

meSs?e126$6nek

megszc1r]6s6nek

jogcine. m6dir

id6ponlir

A

timogrtlst

A timogalis c6li.

A

nynit6

timogrtist
6rtdkc

Kelt: BUDAPEST , 2021 €v 0l h6 28. nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem egy k6zds hriztart6sban 6l<i hi2as-/6lett6rsam,

ilettdrsam
valamint a velem ktiztis hdztart6sban 6lci gyermeke(i)m,
nyi latkozatiit/nyilatkozatait.

I
a

Csak az orsz6ggyfl6si k6pvisel6 tolti ki!
Vagyoni6 apot lddpontja: 2020.12.31. )dvAhagyva: 2021.O1.28. Nyomtatva: 2021.O1.28.

