Orszdggy0l6s
Mentelmi bizotts6g

10t4 Budapest, Sz6cfrenyi rkp.

Az Orsz6ggyrildsrcil sz6l6 2012. evi XXXVI. tdrveny I . sz. melldklete alapjrin

Vaglton-, jdvedelem- ds gazdasdgi drdekeltsdgi nyilatkozat orszdggyiilesi

kdpviselfl szdmdra

A nyilatkozatot ado szemelye

l.

A nyilatkozatot ado: or,tzctgg)'iilesi kepviself

a)
b)

orsz6ggyiil6si k6pvisel6

c)

az orszilggyil6si k6pvisekivel krizos hiztarthsban 6l<i gyermek (a tov6bbiakban
gyermek)

2.
3.
4.

Az orszhggnil6si k6pviselti

az orsziggytl6si k6pvisel6vel k<izos h[ztartisban 616 h6zas- vagy 6lett6rs (a
tovdbb iakb an hinas- I 6lett6rs)

nevc:

Dr. Vadai ignes

Ahinas-lllett6rs neve: Molndr Gdbor
A gyermek(ei) neve: -

Vagyoni dllapot iddpontja: 2019.12.31. lovahagyva: 2020.01.06. Nyomtatva: 2020.01.06.
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A) r6sz

VAGYONI NYILATKOZAT
I

Ingatlanok

t.

a)

A teleptil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):
Budapest XIII.

b)

Azingatlantertiletnagys6ga:

//

tn

c)

Mtivel6si 6ga (vagy a mtivel6s al6l kivett tertilet elnevez6se):

d)

Az dptilet fii rendeltet6se szerintijellege (lak6h6z, tidtil6, gazdasigi 6ptilet stb.), az
6ptilet alaptertilete :

lakdhd:ban, 77 nt'
Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, tdrsashdz, szovetkezetih|z, miieml6k, mtihely,
tizlet, mtiterem, rendel6, garazs, b6nyatelek stb.):
t0kcts

e)

tarsushdz

0

A nyilatkoz6 jo96lkisa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvezri, b6rlci
stb.):
tula jdonos

g)

Kozos tulajdon csctcn a tulajdoni h6nyad mertckc:

h)

A szerzesjogcime, ideje

(a

I

/

I

jogviszony kezdete): vo''(irlu.>', 2015

Az ingatlarr-nyilv6ntart6si adatokkal megegyezrien kell kittilteni

!

iddpontja: 2019.12.31. )6vdhagyva: 2020.01.06. Nyomtatua: 2020.01.06.
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II.
Nagy 6rt6kti ing6srlgok
1.

G6pj6rmiivek:

a) szem6lyg6pkocsi:

tipus

a szerzds ideje, jogcime:

b) teherg6pj 6rmti, aut6busz:

tipus

a szerzes ideje, jogcf me:
c) motorker6kp6r:

tipus

a szerzds ideje, jogcime:

2.Yizi vagy
a)

t6gi

jrirmii:

jellege:

-

tipusa:

-

a szerzds ideje, jogcime:

3. V6dett

miialkotfs, v6dett gyiijtem6ny:

a) egyedi alkotSsok:
megnevez6se

db

megnevez6se

db

a szerz6,s ideje, jogcime: -----

b) gyu:tcmeny:

a szerzes ideje, jogcime:

4.

Egy6b, darabonk6nt vagy k6szletenk6nt (gytijtem6nyk6nt) a mindenkori k6pvisekii
alapdij hathavi risszeg6t meghalad6 6rtehi ing6srlg:

a) megnevezds

Herencli pctrcelctn
Vagyoni dllapot idopontja: 2019.12.31. lovdhagyva: 2020.01.06. Nyomtatva: 2020,01.06.

-+

a szerzds ideje, jogc(me:
b) megneve

2006, ajdncleli

z€,s:

I7e.s

a szerzes ideje,, jogcime:

5.

tttten_t,ek

2006, ajandek

Ert6kpapirban elhelyezett megtakarit6s vagy egy6b befektet6s (rdszv6ny, ktitveny,
r6szjcgy, kincst6rjcgy, vagyonjcgy, nagy 6rtik[i biztosit6s, stb.):

megnevez6s:

nevertek, biztositdsi osszeg:

6.

Takarekbetetben elhelyezett ntegtakarit6s: ----- Ft

7.

A mindenkori k6pviseltii alapdij hathavi osszeg6t meghalad6 kdszplnz: 1.150.000 Ft

8.

Az tisszess6g6ben a mindenkori k6pviselcii alapdij hathavi risszegdt meghalad6
pdnzintezeti sziimlak<ivetel6s vagy m6s. szerz6d6s alapjrin fenn6l16 p6nzkoveteles

a)

pdnzintezeti szamlakoveteles:
forintban : 9.2 78.906
dcvi zitban ( fori n tcrteken

b)
9.

)

:

rn6s szerzcidds alapj6n fenn6,ll6 p6nzkrivetel6s risszege: 4.400.000 magdnkdIcstin Ft

M6s, jelenttisebb 6rtdkri vagyont6rgyak, ha azok cgytittes 6rt6ke a mindenkori

k6pvisel<ii alapdij hathavi osszeg6t meghaladja:
mcgncvcz6s

a
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III.
Tartozrlsok
Ebben a rovatban k6rjiik feltiintetni akoztartozfs cim6n, valamint a p6nzint6zettel vagy
maginszem6lyekkel szemben esetlegesen fennr{116 tartozfsait
1. K<iztartozds (ad6, viim, illet6k, tb. jrirul6k stb.): ----- forint

2.Penzintezettel szembeni tartozas (hitel, kolcson

stb.):

forint

3. Magimszem6lyekkel szembeni tartozas: ----- forint

IV
Egy6b ktizlenddk

Aranykor Onkdntes Nvugdijpdnztar - 5.46l.22l.forint, Horizont Magdnnyugdijpdnztdr
326.285

forint megtakaritds az online tigrfdlszolgdht adatai alapjdn,

1590 eurd d.s 72

- 13.
dolldr

kdszpdnz

Vagyoni dllapot iddpontja: 2019.12.31. lovdhagyva: 2020.01.06. Nyomtatva: 2020.01.06.
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B) r6sz

TOVEDELEMNYILATKOZAT
(az orszitggyiil6si k6pvisel6 javadalmazisin kiviili ad6ktiteles jtivedelmek)
I

Foglalkoz6sa:
Munkahelye: ----Sztinetelteti-e foglalkoz6s6t? : ----Foglalkoz6sabol sz6rm azo havi adokoteles (brutto) jovedelme
----- Ft

2

Az l. pontban irt foglalkoziis6n kiviili, valamennyi olyan tev6kenys6ge, amelybril
ad6k<ite I es j ovede

a)

I

me szdrmazik:

A tev6kenys6g megnevez6se: 4 tanulmdn"v- elkds:itise (26 oldal, 22 oldal, 4l oldal, 2l
oldal)

b)

A kifizetci szemdlye (kiv6ve a jogszab6lyon alapul6 titoktartiisi kcitelezettseg al6
tevekenysd gek) : Llj Kd : t a r s a.s dge rt A I a p I t v d n.v'

c)
d)

A jtivedelem rendszeressdge (havi, egy6b rendszeress6g, eseti vagy id6szakos): e.seli

esci

A jrivedelem (brutt6) cisszege: 400.000., 350.000, 400.000, 400.000Ft

Csak az orszriggytil6si k6pvisel6 tdlti ki!
Vagyoni ,ilapot idapontja: 2019.12.31. )6vdhagyva: 2020.01.06. Nyomtatva: 2020.01.05.
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C) r6sz
G AZDASAGI ERDEKELTS EGI

NYILATK OZAT

Gazdas6gi tfrsasfgban fenndll6 tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:
I

L
2.
3.
4.

Gazdasigi t6rsasig neve: ----Szdkhelye:

----

Gazdasigi t6rsas6g formrija: -----

Az 6rdekelts6g form6ja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. eset6n beltag/kiiltag stb.): -----

5.
6.

A tulajdoni 6rdekelts6g keletkez6skori ar6nya: -----%

7.

Nyeres6gbdl val6 r6szesed6se: ----- %

8.

A

A tulajdoni 6rdekelts6g jelenlegi arilnya: ----- %

gazdasdgi tirsas6gban viselt tiszts6ge: -----

Vagyoni allapot iddpontja: 2019.12.31. lovdhagyva: 2020.01.06. Nyomtatva: 2020.01.06.
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D) r6sz

KIMUTATAS
az orsziggyffl6si k6pvisel6nek az Orsziggyiil6st6l, sajdt pirtjit6l vagy
kdpviseldcsoportjitr6l, illetve a ttirv6nyhoz6i munkr{t tdmogatti alapitvinyt6l kapott, a
k6pvisel6 munk6jinak ell6t6sdhoz sztiks6ges vagy azzal szoros tisszefiigg6sben t6v6
juttatfsokr6l 6s ingyenes haszndlatba adott dolgokr6l (a tovfbbiakban: juttatis)

A juttatris ideje

I
201 I
201 I
201

A juttatrls megnevez6se
SIM keirty,st

(L'oclcrf itne )

A juttatrls 6rt6ke
0

iPhone .Y 64 GB

270.852

Lenovo Thinkltctd L570

296.9 50

laptotrt tasiciv,al

20t4-

lh,onttctto M u I t i limkc i 6:;

XEROX
20tB-

T,Y

20 12. ev,i XX.YVI. l6rv'eny
I 01-

I I 2.

ulullan

.\$-dI

b i zt os i to t t

20t8-

I 05.000

jttt

ktiziis'' i gi kii:

t

cr lcis o
Ie

u tcirv,eny szerint
tn e gh(r tdrozts t t e rt e k

k

kade s

u tii rve n.t;

s^

z€t'i t't t

meghatdrozott e.rtek
20

t9

liotebook Dell Lotifircle

215 .5 00

5480*eger*tarka
20

t9

SIM

kcirl.y,ct

0

Csak az orsz6ggyiil6si k6pvisel6 tttlti ki!
Vagyoni
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E) r6sz

KIMUTATAS
az orszhggyffl6si k6pvisel6nek k6pvisel6i megbizatdsival tisszeftigg6sben kapott
aj6nd6kair6l6s az e nyilatkozat D) pontja al6 nem tartozil ingyenes juttat{sair6l (a
tovdbbiakban: ajrind6k)

Az ajdndfikozils ideje

Az ai6nd6k megnevezdse

Az ajfnd6k 6rt6ke

Csak az orsz6ggyiil6si k6pvisel6 tdlti ki!
id6pontja: 2019.12.31. J6vdhagyva: 2020.01.06. Nyomtatva: 2020.01.06.
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F) r6sz

KIMUTATAS
br{rmilyen tev6kenys6ge, ing6, vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhezftiz6d6 egy6b
jogosultsiga alapjrin, tovdbbr{ e nyilatkozat C) pontjriban megieltilt gazdas6gi
tfrsasrig(ok)nak juttatott 6llami, illetve eurripai uni6s t6mogat6sokr6l (a tovdbbiakban:
tfmogatris)
A tfmogatds

A tfmogatris

A trimogatis

A trlmogatfst

jogosultja

megszerz6sdnek

megszerzds6nek

nyf j t6

jogcime, mridja

idfipontja

A trlmogatris c6lja

A trlmogatfst
6rtdke

Kelt: Buclupest , 2020 ev.jtutttrirho 6. nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem egy kozris h6ztartdsban 6l<i h6zas-/6lett6rsam,

iletldrsunt
valamint a velem kriz<is hilztartrisban 6ki gyermeke(i)m.
ny

i

I

atkoz atdtl nyi I atko zatatt .

Urur*
a

al6irasa

Csak az orsz6ggytil6si kdpvisel6 tdlti ki!
id6pontja: 2019.12.31. )6vdhagyva: 2020.01.06. Nyomtatva: 2020.01.06.
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