Orsz6ggWl6s
Mentelmi bizotts6g
1054 Budapest, Sz6drenYl

rl9' 1g'

Az Orsz6ggyfil6sr6l sz6l6 2012. 6vi XXXVI. ttrrv6ny l. sz. mell6klete alapj6n
Vaglt o n-, j dv e dele m- ds gazdas dgi drdekeltsigi nyilatko zat ors zdggyiildsi

kdpviself szdmdra

A nyilatkozatot ad6 szemdlye

I

.

a)
b)

A nyilatkozatot ado: ot'szagg"villesi kepviseki
orsz6ggyfil6si k6pvisel6
az orszirggyil6si k6pvisekivel kozris hintartisban 616hizas- vagy 6lettirs (a
tovibb iakb an: hinas- / 6l ettrirs)

c)

az orsziggpil6si k6pvisel6vel k<izris hhztartisban 616 gyermek (a tovdbbiakban:
gyermek)

2.
3.
4.

Az orszilggyul6si k6pvisel6 neve: Volner Jdnos
Ahizas-/6lett6rs neve: Volner BeAtrix

A gyermek(ei) neve:

Vagyoni

illapot idopontja:2019.12.31. J6vdhagyva:2020.01.31. Nyomtatva:2020.01.31
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A) r6sz

VAGYONI NYILATKOZAT
r.

J

Ingatlanok
I

a)

A telep{il6s neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten keriilet is):

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga

c)

Mtivel6si t ga (vagy a miivelds alol kivett teriilet elnevez6se):

d)

Az 6ptilet fii rendeltet6se szerinti jellege (lak6hiz, iidtil6, gazdasigi 6piilet stb.), az
6ptilet alapteriilete :

e)

Az ingatlan jogi jellege (csakidi h6z, t6rsashiz,szovetkezetihilz,mtieml6k, miihely,
tizlet, mfiterem, rendeki, garhzs, binyatelek stb.):

f)

A nyilatkoz6 jog6ll6sa (nrlajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvezi5,b1rl6
stb.):

g)

Kozos tulajdon eset6n a fulajdoni h6nyad m6rteke: -----

h)

A szerz€,sjogcime, ideje

(a

jogviszony kezdete):

Az ingatlan-nyilv6ntartlsi adatokkal megegyez6cn kell kittilteni
Vagyoni
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II.
Nugy 6rt6kri ing6s{gok
1. G6pjrflrmiivek:
a) szemelyg6pkocsi:

a szerz€s ideje, jogcime:

-Forcl Monrleo

tipus

2018, vdtel
tipus

b) teherg6pj 6rmti, aut6busz
a szerz6,s ideje, jogcime:

tipus

c) motorker6kpdr:
a szerzds ideje, jogcime:

Z.Yizi vagy l6gi jrlrmri:
a)

jellege:

-

tipusa:

-

a szerzds ideje, jogcime:
3. V6dett miialkotis, v6dett gytijtem6ny:
a) egyedi alkot6sok:
megncvez6se

db

megnevez6se

db

a szerzds ideje, jogcime:

b) gyuttemdny:

a szerzls ideje, jogcime:

4.

Egy6b, darabonk6ntvagy k6szletenk6nt (gyrijtem6nyk6nt) a mindenkori k6pvisekii
alapdij hathavi osszeg6t meghalad6 6rt6kii ing6s6g:

a) megnevez€,s:
Vagyoni
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a szerzes ideje, jogcime:
5.

Ert6kpapirban elhelyezett megtakaritis vagy egy6b befektet6s (r6szv6ny, k<iw6ny,
rlszjegy, kincstirj egy, vagyonj egy, nagy 6rt6kri biztositds, stb. ) :
)

megnevez6s:

n6v6rtdk, biztositdsi osszeg

6.

Takar6kbctctben elhelyczett megtakarit6s: ----- Ft

7.

A mindenkori k6pvisel6i alapdij hathavi risszeg6t meghalad6 kbszplnz: 5600000Ft

8.

Az risszess6g6ben a mindenkori k6pviselcii alapdij hathavi tisszeg6t meghalad6
plnzintlzeti sz6m I akrivete l6s vagy mis, szerz6d6s alapj 5n fenn6ll6 p 6nzktivete l6s

a)

penzintlzeti sz6mlakovetel6s:
forintban: 0
devizirban ( forint6rt6ken) : - - - - -

b)
9.

m6s szerz6d6s alapjrin fenn6ll6 p6nzkovetel6s tisszege: ----- Ft

M6s, jelentdsebb 6rt6kti vagyont6rgyak, ha azok egytittes 6rt6ke a mindenkori
kdpvi

sel

6i alapdij hathavi osszeg6t megh

al adj a:

megnevez6s

Vagyoni 1llapot id6pontja: 2019.12.31. J6vdhagyva:2020.01.31. Nyomtatva:2020.01.31.
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III.
Tartozisok
Ebben a rovatban k6rjtik felttintetni a ktiztartozis cim6n, valamint a p6nzint6zettel vagy
maginszem6lyekkel szemben esetlegesen fennill6 tartozisait

l. Koztartozils (ad6, viim, illet6k,

tb. jrirul6k stb.): ----- forint

2.Plnzrntezettel szembeni tartoz6s (hitel, kolcson stb.):
3. Ma ginszem6lyekkel szembeni

forint

tartozas: forint
IV.
Egy6b ktizlenddk

Vagyoni 1llapot iddpontja: 2019.12.31. J6vdhagyva: 2020.01.31. Nyomtatva: 2020.01.31
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B) r6sz.

TOVPDELEMNYILATKOZAT
(az orszirggyiil6si k6pvisel6 javadalmazilsin kfvtili ad6ktiteles jtivedelmek)

I

Foglalkozfsa:
Munkahelye:
Sztinetelteti-e foglalkoz 6sit? : ----F o gl alkozirs 6b6 I szhrmaz6 h avi ad6k otel e s (b rutt6) j ovede I m e :
----- Ft

2.

Az l. pontban irt foglalkoz5sin kiviili, valamennyi olyan tev6kenys6ge, amelyb6l
ad6ktite I es j tivedelme szirmazik;

a)

A tev6kenys6g megnevez6se: -----

b)

A kifizet6 szem6lye (kiv6ve a jogszabilyon alapul6 titoktartisi kritelezetts6g al6
tev6kenys6gek):

esci

----

c)

Ajrivedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rendszeress6g, eseti vagy idSszakos): -----

d)

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

'Csak arorsz6ggytil6si k6pvisel6 tdlti ki!
Vagyoni
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C) r6sz
G AZDASAGI ERDEKELTSEGI NYILATK OZAT

Gazdasfgi tirsasrflgban fennrlll6 tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:

I.

l.

Gazdas6gi tirsas6g neve: Magyar Gdrda Pest Meg,te Vagltonvddelmi ds Szolgdltati KJi.

2.

Sz6khelye:

3.

Gazdasigi tirsasdg formija: Korldtolt Feleldssdgil Tdrsasdg

4.

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

5.

A tulajdoni 6rdekelts6g keletkez6skori ar6nya: l0

6.

A tulajdoni 6rdekelts6g jelenlegi arinya: l0

7.

Nyeres6gb6l val6 r6szesed6se:

----

-*--

Yo

o/o

8. A gazdasigi tirsas6gban viselt tiszts€ge:

Vagyoni
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D) r6sz

KIMUTATAS
az orsziggyiil6si k6pvisel6nek az Orszriggyiil6st6l, sajrit pirtjit6l vagy
k6pviseldcsoportjr[t6], illetve a ttirv6nyhoz6i munkit timogat6 alapftvinyt6l kapott, a
k6pvisel6 munkijrinak ellitisihoz sztiks6ges vagy azzal szoros iisszeftigg6sben l6v6
juttatrisokr6l 6s ingyenes hasznilatba adott dolgokr6l (a tovibbiakban: juttatis)

A juffatfs ideje
201 6

A juttatfs 6rt6ke

A juttatis megnevez6se
GARZOI{ LN1,qSZTAL

36 800

t 620x800x720G

2016

GARZON LN1,qSZTAL
1620X800X720G

36 800

20t 6

GARZON .NOISZTAL
1 620X800X7 20G

36 800

201 6

GARZOI\I SZEKREI{Y 2

55 600

AJTOS Z. 1 45 5

20t6

GARZON SZEKRENY 2
AJTOS Z. I 45 5

5s 600

201 6

GARZOI,{ SZEKRENY 2

55 600

AJTOS Z. 145 5

2At6

GARZOI{ KOAITENER
s8sx435xs70 G

4t

900

201 6

GARZON KOTVTETVNN
s8sx435x570 G

4t

900

20t6

GARZON KONTENqN
585X435X570 G

41 900

201 6

GARZON GINA-3
CONGOS M.SZEK KA

l9

20t 6

GARZON GIIVA-3
COICOS M.SZEK KA

t9 800

201 6

GARZOI{ GIT{A-3
CONCOS M.SZEK KA

t9 800

201 6

Noteblok Lenovo TP L560

242 000

201 6

Notebook Lenovo TP L5 60

242 000

2014

lakashasznalat

800

tcirvenl) szerint
me gh at ar"ozott rn er'ft

k

Csak az orsz6ggytil6si k6pvisel6 tdlti ki!
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20t6

kepttis e ld i

201 4

Lenovo Thinkpad Helix

a s szisztens

tdrt,etl), szerint
m e gh a ta rozcttt nt ert ek
460 000

noteboctk
a

2014

Lenovo dokkolo

19 481

201 4

Samsung Galaxy 54

24 990

rnobiltelefon
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E) r6sz

KIMUTATAS

a

az or sziggy{i I 6si k6pvi s el6n ek k6pvi s el6 i megbizatis ival ti sszefii g g6sb e n kap ott
6s az e nyilatkozat D) pontja al6 nem tartozil ingyenes juttatisair6l (a

aj{nd6kair6l

tovibbiakban: ajrlnd6k)
Az ajind6kozis ideje

Az ajfnd6k megnevez6se

Az ajrind6k 6rt6ke

Csak az orsz6ggyfil6si k6pvisel6 tttlti ki!
Vagyoni
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F) r6sz

KIMUTATAS

e

birmilyen tev6kenys6ge, ing6, vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhez fiizfidd egy6b
jogosultsiga alapj6n, tovibb6 e nyilatkozat C) pontjiban megieltilt gazdasigi
tirsasig(ok)nak juttatott {llami, illetve eur6pai uni6s tdmogatisokr6l (a tovribbiakban:
timogatis)
A timogatis

A timogatis

A tf mogatis

A timogatist

j ogosultj a

megszerz6s6nek

megszerz6s6nek

nyfjt6

jogcime, m6dja

id6pontja

Kelt: Budapest , 2020 ev 0l h6

3

l.

A timogatis c6lja

A timogat{st
6rt6ke

nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem egy kozris

hinartisban

616

h6zas-ldlettirsam,

hazctstrirsqm

valamint a velem kozos hintart6sban
-Volner Beatrix
nyilatkoz atifi/nyilatk ozatart. '

616

gyermeke(i)m,

a

alinrdsa

Csak az orsz6ggytil6si k6pvisel6 tttlti ki!
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