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Az Orszrlgglzril6srril sz6l6 2012. 6vi XXXVI. torvdny l. sz. mell6klete alapj6n
Vagyo n-, j iivede lem-

is gazdasdgi drde kelts dgi nyilatkozut orszdggt frldsi
kdpvisel6 szdmdra

A nyilatkozatot ado szemelye

I

.

A nyilatkozatot ado: orszdgg.rliilesi kepviseki

a)
b)

orsziggyfil6si k6pvisel<i

c)

az orszitggyil6si k6pvisekivel kozos hiztartisban 616 gyermek (a toviibbiakban:
gyermek)

2.
3.
4.

Az orczaggyrilesi kepviselcj neve: dr Sesztak Miklos

az orszitggyil6si k6pvisel6vel kozos hintartisban 6l<i hrizas- vagy 6lettiirs (a
tov6bb iakba n: hizas- I llettirs )

A hinas-l6lettirs neve: dr Sesztakne Berecz Marianna
A gyermek(ei) neve: Sesztak Sdru
Sesztali Rebeka

Vagyoni
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-tA) r6sz

VAGYONI NYILATKOZAT

I.
Ingatlanok.

l.

a)

A telepiilds neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is)
Kisvdrda

b)

Azingatlantertiletnagysiga:

0m'

c)

Mtiveldsi Lga (vagy

d)

Az 6piilet fii rendeltet6se szerinti jellege (lak6hriz, tidiil6, gazdasigi 6piilet stb.), az
dptilet alaptertilete
Lakdhdz, 90

e)

a mtivel6s

al6l kivett tertilet elnevez6se):

:

ni

Azingatlanjogijellege (csal6dih6z, t6rsashhz,szovetkezetihirz, mtieml6k, mtihely,
tizlet, mtiterem, rendel6, gardzs, brinyatelek stb.):
Tdrsashciz

0

A nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s hasznil6, haszon€lvezti,b€rlt5
stb.):
Tulajclonos

s)

Kozos tulajdon eseten a tulajdoni h6nyad merteke: I /2

h)

A szerzesjogcime, ideje

(a

jogviszony kezdete): v'itel, I 997

2.
a)

A teleptiles neve, ahol az tngatlan fekszik (Budapesten kertilet is)
Kisvarda

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga

:

1502 rn'

Az ingatlan-nyilv5ntart6si adatokkal megegyez6en kell kit<ilteni!
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c)

Mrivelesi aga (vagy a mrir,'el6s alol kivett terlilet elnevezese)

d)

Az 6ptilet fti rendeltetese szerinti jellege (lak6hriz, tidtil6. gazdasilgi 6ptilet stb.), az
eptilet alaptertilete:

e)

Lakohit:. rulvctr, 220 ni
Az ingatlan jogi jcllcgc (csal6di h6z, t6rsash6z, szovctkczcti h6z. mticml6k, mtihely,
iizlet, miiterem, rendelci, gardzs, brinyatelek stb.):
Csalddi hdz

0

A nyilatkoz6 jogrlll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s hasznAl6, haszonelvezri, b6rlci
stb.):
Tula jdonos

s)

Kozos fulajdon csctcn a fulajdoni h6nyad merteke: I /2

h)

A szerzesjogcime, ideje

(a

jogviszony kezdete): Vetel, 2002 es 2019

3.
a)

A teleptiles neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is)
Ki.svardu

b)

Az ingatlan teniletnagysriga:

0m'
c)

Mtivelesi irga (vagy a mrivel6s al6l kivett tertilet elnevez6se):

d)

Az 6piilet fri rendeltet6se szerinti jellege (lak6hriz, iidiil6, gazdasdgi 6ptilet stb.), az
epiilct alaptertilete :

e)

Lakrihci:, 80 nt'
Az ingatlan jogijellege (csal6dih6z, t6rsash6z, sz<ivetkezetihi,z, mr.ieml6k, mtihely,
iizlet, mtiterem, rendeki, garizs, bdnyatelek stb.):
Tdrsashd:

r)

A nyilatkoz6 jo96ll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszniil6, haszonelvezci. b6rlci
stb.):

htlujdt)tto.\

g)

Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad merteke:

h)

A szerz€sjogcime, ideje

(a

I/I

0

jogviszony kezdete): Ori*le.s, 198,\

4.
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a)

A teleptilds neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is)
Buda pes t, XI I I. kerti I et

b)

Az ingatlan tertletnagys6ga:

0

nt'

c)

Miivelesi iga (vagy a mrivel6s al6l kivett teriilet elnevez6se):

d)

Az 6ptilet fii rendeltetese szerintijellege (lak6hriz, iidiil6, gazdasrlgi 6ptilet stb.), az
6ptil et alaptertilete

e)

:

Lakohd:. 102 m'
Az ingatlan jogijellege (csakidi h6z, tirsash6z, szovetkezeti hiz, mtiemlek. mtihely,
iizlet, mtiterem, rendelci, gdrdzs, b6nyatelek stb.):
Trirsashtiz

0

A nyilatkoz6 jogrill6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvezcj, b6rki
stb.):

s)

Tulajdonos
Kozos tulajdon cseten a tulajdoni h6nyad merteke:

h)

A szerztsjogcime, ideje

(a

I/

I

jogviszony kezdete): Vetel, 2007

5.
a)

A teleptiles neve, ahol az ingatlan fekszlk (Budapesten kertilet is)
Budapest,

b)

XIII. kertilet

Az ingatl an ter[il etnagy s6ga:

0nl
(vagy a mtivel6s al6l kivett tertilet elnevez6se):

c)

Mtivelesi

d)

Az 6ptilet fii rendeltet6se szerintijellege (lak6hriz, tidtil6, gazdashgi eptilet stb.), az

irga

dptilet alaptcrtilete

:

Lakd.s, 66 nt'

e)

Az ingatlan jogijellege (csalidi h6z, t6rsash6z, sztivetkezetihin, mtieml6k, mfihely,
tizlet, mtiterem, rendelci, gardzs, bSnyatelek stb.):

0

A nyilatkoz6 jogrill6sa (tulajdonos, illland6. illetve tart6s haszn6l6, haszonelvez<i. b6rki

Tdrsashdz
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stb. ):
I /2

haszonelvezci

s)

Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni hinyad m6rt6ke: -----

h)

A

szerzes jogcime, ideje (a jogviszony kezdete): Alapitas, 201 2

6.
a)

A teleptiles neve, ahol az tngatlan fekszik (Budapesten kertilet is)
Ki.svarda

b)

Az ingatlan teniletnagy siga:
731 m'

c)

Mtivelesi irga(vagy a mtivel6s alol kivett teriilet elnevez6se):
kivett lakohaz, udvur', gazdasagi eptilet

d)

Az 6piilet fti rendeltet6se szerintijellege (lak6h6z, tidiil6, gazdasigi 6ptilet stb.), az
6prilet alaptertilete

e)

:

takas, 100 nm m'
Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, t6rsash6z, szovetkezetihin, miieml6k, m[ihely,
iizlet, mtiterem, rende16, garhzs, b6nyatelek stb.):
csalcidi hdz

0

A nyilatkoz6 jogrllllsa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6[6, haszon6lvez<j, b6rl6
stb.):
tulaldonos

g)

Kozos fulajdon eseten a tulajdoni h6nyad m6rteke: -----

h)

A szerzdsjogcime, ideje

(a

jogviszony kezdete): adasvetel, 2019
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II.
Nagy 6rt6kri ing6sigok

l. G6pjrlrmiivek:
a) szemclygcpkocsi:

tf

pus

a szerzes ideje, jogcime:
tipus

b) tehergepj6rmti, aut6busz:
a szerzls ideje, jogcime:

tipus

c) motorkerekpdr:
a szerzes ideje, jogcime:

2.Yizi vagy l6gi jirmri:
a)

jellege:

-

tipusa:

-

a szerzes ideje,
3. V6dett

jogcime:

-

miialkotis, v6dett gyiijtem6ny:

a) egyedi alkot6sok:

a szerzds ideje, jogcime:

megnevezese

db

megnevez6se

db

-----

b) gyrijterneny:

a szcrzcs idcjc,

4.

jogcimc: -----

Egyeb. darabonk6nt vagy k6szletenk6nt (gytijtem6nyk6nt) a mindenkori kepviselcii
alapdij hathavi risszeg6t meghalad6 6rt6kii ing6s6g:

a) megnevez6s:
Vagyoni 1llapot id1pontja: 2019.12.31. lovdhagyva: 2020.01.30. Nyomtatva: 2020.01.30.
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a szerzes idej e, .i ogc itne

5.

:

Ertdkpapirban clhclyczctt mcgtakarit6s vagy egyeb befektetds (r6szv6ny, kritv6ny.
reszjegy, k i ncst6rjegy, vagyonjegy, nagy 6rtekii biztosit6s, stb. ) :

megnevezes:

kinc,stcirjegl'

nevertek, biztosit6si osszeg

3 160.000

,

6.

Takarekbetetben elhelyezett megtakarit6s: ----- Ft

7.

A mindenkori k6pviselcii alapdij hathavi

8.

Az osszcsstigcbcn a mindenkori k6pviseltii alapdij hathavi tisszeg6t meghalad6
plnzintlzeti sz6mlaktivetel6s vagy mis, szerzcides alapj6n fenn6ll6 p€nzktivetel6s:

a)

penzintezeti szdrnlakoveteles:

<isszeg6t meghalad6 keszp6nz: 22.000.000. Ft

forintban: 397. I 84.000.
devi zaban ( fori nterteken ) : 8. I 5 0. 000.

b)

9.

mis

szerzodes alapjdn fennallo penzkovetel6s osszege: ----- Ft

Mris, jelentcisebb 6rt6k[i vagyont6rgyak, ha azok egyiittes erteke a mindenkori

k6pvisel6i alapdij hathavi osszeget meghaladja:
megnevez6s:

Vagyoni dllapot id6pontja: 2019.12.31. lovdhagyva: 2020.01.30. Nyomtatva:2020.01.30.
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III.
Ta

rtozisok

Ebben a rovatban k6rjiik feltiintetni akoztartozis cfm6n, valamint ap6nzintflzettel vagy
maginszem6lyekkel szemben esetlegesen fennrlll6 tartozisait
l.Koztartoz-ris (adtl. v6m, illet6k, tb. jrlrul6k stb.): ----- fbrint
2. Pcnzintczcttcl szcmbcni tarto zas (hitcl, kdlcson stb.

):

tbrint

3. Maginszcmclyckkcl szcmbcni tartozas: ----- torint

IV
Egy6b ktizlenddk
2019-ben a 2002-hen vciscirolt kisvcirdai 1.200. nm tertiletii ingatlanhoz 302. nm telek-rdsz lett
vdsirntlvu.

Vagyoni
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B) r6sz
"IOVUD

(at
I

orsz.irggyiil6si k6pvisel6

Fogl alkozitsa: ko nn

a n)' b iz

t

ELE

NI}IY I I,.{TK OZ AT

javadalmazisin kivtili ad6kiiteles jtivedelmek)

os

Munkahelye: KKM
Sztinctcl tcti -c foglalkoz

6sat'?

: n e nt

Foglalkozas6bol szarmaz6 havi adokoteles (brutto) jovedelme
997.200. Ft

,
t-a

Az l. pontban irt foglalkoz6s6n kiviili, valamennyi olyan tev6kenys6ge. arnelybril
ad6ktitcl cs j <ivcdelme szirmazik:

a)
b)

A tev6kenys6g megnevezdse: iigvvddi iroda tug
A kifizetci szem6lye (kivdve a jogszab6lyon alapul6 titoktart6si ktitelezetts6g al6 esri
tcvdkenys6g ek): Sesztitk,ts Tdr.sa

c)
d)

U.

I.

Ajovedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rendszeress6g, eseti vagy id<iszakos):

ivi

A jovedelem (brun6) osszege: 70.58t].235. Ft

Csak az orszdggyiilesi k6pviselci tttlti ki!
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C) r6sz
GA ZDASAGI ERDEKELTSEGI N}'ILATK OZAT

Gazdasigi tirsas,igban fennillo tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:
I

l.
2.
3.
4.

Gazdas6gi tilrsas6g neve: Ramiris Aut6 KJt.

Sz6khelye: Kisvdrda
Gazdas6gi tiirsasdg formdja: KJi

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

5.
6.
7.
8.

A tulajdoni 6rdekeltseg keletkez6skoi arinya: 49 Yo
A tulajdoni 6rdekelts6g jelenlegi arinya: 100 %
Nyeres6gb<il val6 r6szesed6se: ----- %

A

gazdasiryi t6rsasrigban viselt tiszts6ge: -----

II.

l.
2.
3.
4.

Gazdasrlgi t6rsas6g neve'. Sesztdk ds Tdrsa

ig-vddi lroda

Sz€khelye: Kisvdrda
Gazdasdgi t6rsas6g form6ja:

Ugvidi iroda

Az 6rdekelts6g formiija (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. eset6n beltag/ktiltag stb.):
Tula.jdonos

5.
6.
7.
8.

A tulajdoni 6rdekelts6g keletkez6skori ar6nya: 99,9 %
A tulajdoni 6rdekelts6g jelenlegi arinya: 99,9 %
Nyeres6gbril val6 r6szesedese: ----- %

A

gazdasdgi tirsas6gban viselt tiszts6ge: -----

Vagyoni
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D) r6sz

KIMUTATAS

tz orsziggyiil6si

k6pvisel6nek azOrszitggyiiil6stdl, sajit prlrtjrit6l vagy
k6pviseldcsoportjritril, illetve a ttirv6nyhoz6i munkrit tfmogat6 alapftvrinyt6l kapott, a
k6pvisel6 munkijinak ellitrisrihoz sziiks6ges vagy azzal szoros tisszefiigg6sben l6v6
juttatrlsokr6l 6s ingyenes hasznilatba adott dolgokr6l (a tovflbbiakban: juttatSs)
A juttatis ideje

A juttat{s megnevez6se

A juttatfs 6rt6ke

20l8..jilnius

Laptop+ kieges:itdk

450 000. Ft

2018. jiurius

telejbrt

343.982. Fr

2018.-es ev

tev. s egi t(; szemel.v:et

tv. s:erint meghat. ert

2018.-es ev

irodahasznalat

tv. szerint meghot. ert

Csak az orsz6ggyiil6si k6pviseki ttilti ki!
Vagyoni
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E) r6sz

KIMUTATAS
az orsziggyiiil6si k6pvisel6nek k6pviselfr megbizatisival tisszefiigg6sben kapott
ajr{nd6kair6l 6s az e nyilatkozat D) pontja al6 nem tartozfl ingyenes juttatdsair6l (a
tovibbiakban : aj 6nd6k)

Az ajrind6k

ozhs ideje

Az

aj

rind6k megnevez6se

Az ajind6k 6rt6ke

Csak az orsz6ggytil6si k6pviselci t6lti ki!
Vagyoni dilapot iddpontja: 2019.12.31. )ivdhagyva: 2020.01.30. Nyomtatva: 2020.01.30.
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F) r6sz

KI}IUTATAS
birmilyen tev6kenys6ge, in96, vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhez ftiztid6 egy6b
jogosultsr{ga alapj{n, tovfbb{ e nyilatkozat C) pontj{ban megieltilt gazdasdgi
tirsasig(ok)nak juttatott 6llami, illetve eurripai uniris tdmogatrisokr6l (a tovibbiakban:
timogatds)
A tiimogat{s

jogosultja

,\ t{nrogat{s
rnegsz(]

rzi'si'nek

jogcinre, m6dja

,.\ tinrogatfs

{ trimogatist

rnegszcrzi'si'nck

nl'ri.jtri

,,\ trimogat:is c6lja

,\ trinrogutist
i'rti'kr

idiipontja

Kelt: Ki,st'tirclu ,:020 ev 0l ho J0. nap

Jclen nyilatkozathoz csatoltam a velem egy k<iztis hintartisban 6lci hrizas-ldlett6rsam,
hdzastdrsam

valamint a velem ktizos hiztartisban 6l<i gyermeke(i)m,
Sesztdk Sdra, Sesztdk Rebeka
nyi I atkoz athtl nyi I atkozatai t.

1
a kepviselci

Csak az orszdggytil6si k6pvisel6 tolti ki!
Vagyoni
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