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Az Orsz6ggyiil6sr6l sz6l6 2012.6vi XXXVI. t6rv6ny l. sz. melldklete alapjrin

Vagyon-s jDvedelemors zdggy

is gazdasdgi irdekeksigi nyilatkozat

{ilisi kipviselff szdmdra

A nyilatkozatot ad6 szem6lye

l.

A nyilatkozatot ad6 *

a)

orszrlggytildsi k6pvise16

b)

az orszitggyilldsi k6pvisel6vel kdzOs hi,r,ta*i,sban 6lohizas- vagy 6lettSrs
(a tov6bbiakban : hilzas-ld lett6rs)

c)

az orszitggyiildsi kdpvisel6vel kozds hdztartiisban dl6 gyermek
(a tov6bbiakban: gyennek)

2.

Az orszdggyrildsi kdpvisel6 neve:

3.

A hilzas-l6lett6rs

4.

A gyermek

neve:

neve:

Ritter lmre

Ritter Vera
.Bi$s.r.Ann.e.rggg.9.o..nie'.8!tlp.r.Mffie..gs..B!!!-e.l.9grsglv

*Csak a saj6t szem6ly6re vonatkoz6 adatokat tdltse ki!

2

A) r6sz

VAGYONI NYILATKOZAT
r.

Ingatlanok

L.

a) A teleptil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is)
BudaOrs

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga: 805 m2

c)

Mfiveldsi

6ga (vagy a miivel6s

.-9.?.?.9.?.?.i.9.i. .ep.y.t.".

d)

!..

al6l kivett tertilet elnevez6se)' .le.hQhi.z....ttdygt

... . ..

Az 6ptilet fib rendeltet6s szerintijellege (lak6hin, iidiil6, gazdasigi dptilet stb.),
az flptlet al apterii lete :
.....csal6di.haz,.gazdasigl.6p.iitet, udvar.1.00*

e)

15.

m2

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, trirsashiz,szdvetkezetihi.z,, miiemldk, miihely,
iizlet, mfiterem, rendel6, garilzs, br{nyatelek stb.):

csalSdi h6z

0 A nyilatkoz6 jog6ll6sa

(tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon|lvezo,

b6rl6 stb.):

g)

Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad m6rtdke:

h) A szerz6s jogcfme, ideje (a jogvis zony kezdete):

*

Azingatlan-nyilv ilntartilsi adatokkal megegy ezoenkell kitcilteni!

1t1

Ajend6k: 1973. 03. 14.
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2.

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Mtivel6si

d)

Az dptilet fti rendeltet6s szerintijellege (lak6hriz, tidtil6, gazdasilgi 6piilet stb.),

irga (vagy a miivelds

alol kivett tertilet elnevez6se):

az dptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, t6rsashiz, szovetkezetihfuz, miieml6k, miihely,
iizlet, mtiterem, rendel6, garius, b6nyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6 jogiililsa (tulajdonos, 6lland6,

illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvez6,

b6rl6 stb.):

g)

K<izds tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad mdrt6ke:

h)

A

szerzds

jogcime, ideje

(a

jogviszony kezdete):

3.

a)

A teleptil6s neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten keriilet is):

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga

c)

Mtiveldsi

irga (vagy a

miivel6s alol kivett tertilet elnevezese):

kivett gazdas6gi 6pUlet, udvar 6s rendezetlen funkci6j0 epUlet

d)

Az dptilet fo rendeltet6s szerintijellege (lak6h6z, tidiil6, gazdasigi dptilet stb.),
az dpiilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6dihdz, tdrsashAz,szdvetkezetih6z, miiemldk, mfihely,
tizlet, miiterem, rendelo, garilzs, b6nyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6 jogrill6sa
b6rl6 Stb.):

(tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszonllvezo,

.............................................

.

g)

Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad m6rt6ke

h)

A szerzesjogcfme, ideje (a jogviszony kezdete):
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4.
a)

A teleptil6s

b) Az ingatlan

neve , ahol az ingatlan

fekszik (Budapesten kertilet is)

tertiletnagys6ga:

o... o...,.

....

o

o.

o...............................

c)

Mtiveldsi irga (vagy a mtiveles alol kivett tertilet elnevezdse):

d)

Az dpiilet f6 rendeltet6s szerintijellege (lak6hriz, iidtil6, gazdasigi dptilet stb.),
az 6ptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csakidi h6z, t6rsashiz, szdvetkezetihilz, mtieml6k, mfihely,
tizlet, miiterem, rendel6, garizs, b6nyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6 jogillilsa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszondlvezo,
b6rl6 stb.)l

..............................................

.

g)

Kozcis tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad mdrtdke:

h)

A

szerzds

jogcime, ideje

(a

jogviszony kezdete):

5.

a)

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

b) Az ingatlan

teriiletnagys6ga:

.....

o..

o.....

o.. .. .. o...

o......................

c)

Mtivel6si 6ga (vagy a mtivel6s alol kivett tertilet elnevezdse)

d)

Az 6ptilet f6 rendeltetis szerintijellege (lak6h6z, iidtil6, gazdasigi dptilet stb.),
az 6ptilet alapteriilete

e)

:

Az ingatlan jogijellege (csakidi h6z, t6rsashiz, szilvetkezetihiz, mfieml6k, mrihely,
tizlet, mtiterem, rendel6, garins, b6nyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos. 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszonelvezl,
bdrlo stb.):

g)

K6zos tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad m6rtdke:

h)

A szerzdsjogrime, ideje

(a

jogviszony kezdete):
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6.
a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagysiiga: ........o......................

c)

Miiveldsi

d)

Az dpiilet f6 rendeltetds szerintijellege (lak6hir-, iidiil6, gazdasrigi dpiilet stb.),
az 6ptilet alaptertilete:

e)

Azingatlanjogijellege (csal6di h6z, t6rsashdrz-, szdvetkezetihdz, mfieml6k, miihely,

6ga (vagy a

miivelds al6l kivett teriilet elnevezdse): ...............

Uzlet, miiterem, rendel6, garizs, b6nyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jogrill6sa

(tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszonflvezl,

berl6 stb.):

g)
h)

Kdztis tulajdon eset6n a tulajdoni hrlnyad mdrt6ke:

A

szerzds jogcime, ideje (a jogviszony kezdete):

7.

a)

A telepiil6s neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):

b) Az ingatlan teriiletnagys6gal ..o...oo..oo...................

c)

Mfiveldsi

d)

Az 6ptilet fo rendeltet6s szerintijellege (lak6htlz, iidiil6, gazdasigi 6piilet stb.),
az dpti let alapteriilete

e)

miivel6s al6l kivett tertilet elnevez6se

irga (vagy a

:

Az ingatlan jogijellege (csalidi h6z, t6rsashiz, szdvetkezetihdz, mtieml6k, miihely,
tizlet, mfiterem, rendel6, garizs, b6nyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jogrlll6sa

(tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvezS,

b6rlo stb.

g)

Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m6rteke:

h)

A szerzesjog.ime, ideje

(a

jogviszony kezdete):

6

II.
Nagy 6rt6kti ing6srigok

l. G6pjrirmfivek:

a)

szemdlyg6pkocsi: ::;.::..............

tfpus

a szerz€,s ideje, jogcfme:

tfpus

a szerz€s ideje, jogcfme:

tfpus

a szerzds ideje, jogcfme

b)

tehergepj6rmii, aut6busz: ::.-.::..

tfpus

a szerz6s ideje, jogcime:

tfpus

a szerzds ideje, jogcfme

tfpus

a szerz6,s ideje, jogcfme:......

c)

motorkerdkp6r:

tfpus

a szerzds ideje, jogcfme: ......o..o.....o......

tfpus

a szerzds ideje, jogcfme:

tfpus

a szerzes ideje, jogcfme:
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2.

Yizi vagy l6gi

jirmii:

tipusa:

a szerzds ideje, jogcime

b)

jellege:
tipusa:

a szerz6,s ideje, jogcfme:

3.
a)

.

V6dett mtialkot{s, v6dett gytijtem6ny:
egyedi alkot6sok:
megnevezds

db

megnevez6s

db

megnevez6s

........... db

megnevezes

db

megnevez6s

db

megnevez6s

db

a szerz€s ideje, jogcfme:

a szerzds ideje, jogcime:

a szerzds ideje, jogcfme:

b)

gyujtem6ny:

a szerzds ideje, jogcime

a szerzds ideje, jogcfme

a szerzds ideje, jogcfme:

-8-

4.

Egy6b, darabonkdnt vagy k6szletenkdnt (gyrijtem6nyenkdnt) a mindenkori k6pvisel6i
alapdij hathavi dsszegit meghalad6 6rt6kri ing6s6g:

a)

megnevez6s:

a szerz6,s ideje, jogcfme:

b)

megnevezds:

a szerzds ideje, jogcfme:

c)

megnevez6s:

a szerz6,s ideje, jogcfme:

d)

megnevez6s:

a szerz€,s ideje, jogcfme:

e)

megnevez6s: .llLl:......

a szerzds ideje, jogcime:

5.

Ert6kpapirban elhelyezett megtakarit6s vagy egy6b befektetds (rdszvdny, k<itv6ny,
rdszjegy, kincst6rjegy, vagyonjegy, nagy drtdkfi biztositris stb.):

megnevezds:

n6vdrt6k, biztosftrisi cisszeg :

megnevezds: .::.-.::.............
n6v6rtdk, biztosft6si cisszeg:

megnevezes

n6vdrtdk, biztosft6si cisszeg:

megnevezds:

nevdrt6k, biztosft6si cisszeg: ................o.o......

megnevezds: .]II::...

o.

o

o.......

ndvdrtdk, biztosit6si cisszeg:

U

9

6.

Takar6kbetdtben elhelyezett megtakarft6s:

Ft

Ft

7.

A mindenkori k6pvisel6i alapdij hathavi 6sszeg6t meghalad6 klszpdnz:
60.000.000.- Ft

Ft

8.

Az risszess6g6ben a mindenkori k6pvisel6i alapdij hathavi dsszegdt meghalad6
pdnzintlzeti sz6m I akdvete I 6s vagy m6s, szerz<idds a lapj 6n fennfl I 6 pdnzkdvete l6s :

a)

penzintezeti szilmlakovete

l6s

:

forintban:
devizitban (fori nt6rtdken)

b)

: .::.-.:.

m6s szerzod6s alapjdn fenndllo p6nzkovetel6s osszege
Ft

9.

M6s, jelent6sebb 6rt6kii vagyontdrgyak, ha azok egytittes dn6ke
k6pv isel6i alapd ij hathav i 6,sszeg6t meghaladj a :

megnevezds:
megnevezds:
nlegnevezds:
megnevezds:
megnevezds:
megnevezds:
megnevezds:
megnevezds:

-----

oaaaaaaaaa

a

mindenkori

l0
I

II.

Ta rtozitsok

Ebben a rovatban k6rjiik feltiintetni a ktiztartozis cim6n,
valamint a p6nzin t0zettel vagy maginszem6lyekkel szemben
esetlegesen fen nrill6 tartozisait

L.

Koztartozits (ado, v6m, illet6k, tb-j6rul6k stb.):
.

2.

Ft.

Pdnzintdzettel szembeni tartozits (hitel, kdlcs6n stb.):
Ft

3.

Mag6nszemdlyekkel szembeni tartozils:
........ .....Ft

Iv
Egy6b ktizlendtik

a

- ll

-

B) r6sz'
J6VEDELEMNYILATKOZAT
(az orsziggyildsi k6pvise16 javadalmaz6s6n kivtili ad6kdteles jO,vedelmek)

1.

Foglalkoz6sa: kdnyvvizsg
Munkahelye

eb

. Treier 6s Ritter Kft.

Sztinete lteti -e foglalkoz6s6t

:

igen

-nem
Foglalkoz6sdb,Sl sz6rm az6 havi adokciteles (brutto) jovedelme

2. Az l.

Ft

pontban irt foglalkozrlsrin kfvtili, valamennyi olyan tev6kenys6ge, amelyb6l
ad6kdteles j dvedelme szirmazik:
a) A tev6kenysdg megnevez6se: ..::.-.::

b) A kifizeto szem6lye
(kivdve a jogszabdlyon alapu16 titoktart6si kdtelezettsdg al6 es6 tevdkenysdgek):

c) Ajdvedelem rendszeressdge (havi, egy6b rendszeressdgii, eseti vagy id6szakos):

d) A jovedelem (brutto) osszege

.

Csak az orsz6ggytildsi kepviselo t6lti ki!

Ft

,
,.

t2

a) A tev6kenysdg megnevezdsei

..-.::.-.:

b) A kifizet6 szem6lye
(kivdve a jogszabdlyon alapu16 titoktart6si kdtelezettsdg al6 es6 tevdkenys6gek):

c) Ajdvedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rendszeress6gii. eseti vagy id6szakos):

d) A jovedelem (brutto) osszege

a) A tevdkenysdg megnevez6se:

Ft

.::::.-.

b) A kifizeto szem6lye
(kiv6ve a jogszab6lyon alapu16 titoktart6si kdtelezettsdg al5 esci tevikenysdgek):

c) Ajdvedelem rendszeressdge (havi, egy6b rendszeress6gfi, eseti vagy id<iszakos):

d) A jovedelem (brutto) osszege: ..:::::..........

Ft

\
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C) r6sz
G AZDASAGI ERDEKELTSEGI NYI LATK OZAT
Gazdasrflgi

tirsasigban fennrill6 tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:

I.

l. Gazdas6gi t6rsas6g neve' .f

!'.9.i.9.[. 9.9. .Bi$.-e.[.

2040 Budadrs,
?. uzwNrlwrJv.
sz6khctw.. ..............
-.

3.

Kflt

Liliom u. 15.

Gazdasagi tilrsas6g form6ju'.5.o..{li.tgll.fsl:.1g.1:.9.9}i.L?.{|.q:.?g.

4. Az 6rdekelts6g form6ja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. esetdn beltag/ktiltag stb.):
tutajdonos..

o

.

o o

o.... . .. . .

5. A tulajdoni

6rdekeltsdg keletkez6sekori ar6nya: 50.

%

6. A tulajdoni

6rdekelts6g jelenlegi arfunya: ...49.

%

7. Nyeresdgbol valo r6szeseddset

.

19...................

%

8. A gudas6gi tilrsasrigban viselt tiszts6ge: .]L-.]L........................

Ir.

t.

Gazdas6gi t6rsas6s neve'

.9.

.

B.ittgt

.K.e.

lg:Kgd.e.1{ni . Kfi

,

2. Szlkhelye . 2040 Budacirs, 5z616 koz 7 .

3.

Gazdasrtgi t6rsas6s

form6jr' .S.9.{li.tgl}.fPl:.l9.llf$.Y.

!.?.{1.1119.

4. Az drdekeltsig form6ja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. esetdn beltag/kiiltag
...tltlaiCgngg

5. A tulajdoni

6rdekelts6g keletkez6sekori ar6nya:....1.0........... ..........

6. A tulajdoni

drdekelts6g jelenlegi aranya

7.

Nyeresdgb6l valo rdszeseddse:

8. A

23

23

gazdas6gi t6rsas6gban viselt tiszts6ge: .::.:::.. ........ ...

o/o

%

%

stb.)

,

t4

III.
l.

Gazdas6gi t6rsas6g neve: .......P.?.LIp.tl

Tan6csado Kft.

2040 Buda6rs, Liliom u. 15.

2. Szdkhelye:

l. Gazdas6gi t6rsas6g form6j a:.....K.9.{li.tglt.fglgl-o.qp.igg.L+rqnp.ag.
4. Az 6rdekelts6g form6ja (tulajdonos, rdszvdnyes, bt. esetdn beltag/ktiltag stb.):
tvlgi.99.rlg.?.

.

5. A tulajdoni

6rdekeltsdg keletkezdsekori arinya:...7.L.......... ...........

6. A tulajdoni

6rdekelts6g jelenlegi arinya: ...7.5............ .................... %

7. Nyeresdgb6l val6 riszeseddse'.

...7.9.........

o/o

.................... %

8. A gazdasigi t6rsas6gban viselt tiszts6ge: ..::1-:...........

IV.
1. Gazdas6gi t6rsasig neve: .......&i..ttp.r.L+.mghilign.Yaggnkpz-e.1.(............

2.

Szdkhelye:

...204.0.Budaors,.Liliom.u..15.-

3. Gazdas6gi t6rsas6g form6ja:

....Kgtl6.tg.[t.fg.lgLqss.(g]i.t.4r.qa$ag.

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

lulaidsnes.......

5. A tulajdoni

drdekeltsdg keletkez6sekori ar6nya:....?Q........... .......... %

6. A tulajdoni

drdekeltsdg jelenlegi ardnya: ...?9.....

7

. Nyeres6gb6l

val6 16szeseddser ......... ?:................

8. A gazdas6gi t6rsas6gban viselt tisztsdge:

.....:.-.::.-.

%

o/
/o

o

l5

v.
1. Gazdasrtgi t6rsas6g

. G azd a s 6 g i

....

!f

h9.tL1. I.T.g.1lJ.?*slgl.'q. .If

S,

9022 Gy6r, Liszt Feren c tJ. 2L.

2. Szdkhelye:

3

n.u.,

t ii r s a s 6

g fo rm 6j a : K g.ql a.t -o.[t

4. Az drdekeltsdg formrija (tulajdonos,

.

fe ! e.Las $.( g ti. [a

r.q a pa

g

r6szv6nyes, bt. eset6n beltag/ktiltag stb.):

tulaidonos

5. A tulajdoni

6rdekelts6g keletkez6sekori ar6nya:..3,.9.Q......... ..........

o/o

6. A tulajdoni

6rdekeltsdg jelenlegi arilnya: ..9r.9.9

%

7

. Nyeresdgbol

8.

A

%

valo reszesed6set ..3,33..........

gazdas6gi t6rsas6gban viselt tiszts6ge: ..:;.:::,

VI.

l.

Gazdas6gi tiirsasrlg neve: Ritter

2. Szdkhelye:

& Ritter Ker. 6s Szolq. Kft.

2040 Buda6rs, Liliom u. 15.

3. Gazdas6gi t6rsas6g form6ja:.K.g.{!ntgll.fglglgesfs\t.t+.rp.qp.19.............

4. Az 6rdekelts6g form6ja (tulajdonos,

r6szv6nyes, bt. eset6n beltag/ktiltag stb.):

tulaidonos

....r..4..4J...

5. A tulajdoni

6rdekelts6g keletkez6sekori ardnya:....40..................... %

6. A tulajdoni

6rdekelts6g jelenlegi arilnya:

7. Nyeresdgbol valo r6szesed6se:
8.

A

gazdas6gi tSrsas6gban viselt tisztsege

40

40

o/o

%

a

l6
D) r6sz*

KIMUTATAS
az orszhggyiil6si k6pvisel6nek az Orszitggyiil6st6l, saj6t pirtj6t6l vagy
k6pvisel6csoportjrit6l, illetve a ttirv6nyhoz6i munk6t t6mogat6 alapitvrinyt6l

kapott, a k6pvisel6 munk6jinak ellitdsdhoz sztks6ges vagy azzal szoros
tisszefiigg6sben l6v6 juttatisokr6l 5s ingyenes hasznilatba adott dolgokr6l
(a tovibbiakban: juttatis)

A juttatrls ideje

2018.06. 08

2018.06. 08
2018.06. 08
2018.06. 08
2018.06. 08

' Csak az orszAggytildsi

A juttat6s megnevezdse

A juttatils 6rt6ke

mobiltelefon Samsung G. 54

24.990.-

ktils6 winchester lTB Maxtor

15.990.-

SIM k6rtya

0.-

mobiltelefon Samsung G. 58

130.361 .-

notebook del! Lat. 5480
+eg6r+t6ska

245.500.-

kepviselo tdlti kil
1,/

t-

-

t7
E) r6sz.

KIMUTATAS
az orszilggyii l6si k6pvisel6n ek k6pvisel6i meg b izatSsiva I tisszefii gg6s ben kapott
ajdnd6kair6l 6s az e nyilatkozat D) pontja al6 nem tartoz6 ingyenes juttatSsair6l
(a tov6bbiakban: ajind6k)

Azaj6ndekoz6s ideje

.

Az aj6nd6k megnevezdse

Csak az orszAggytil6si kepviselo tdlti

kil

Az aj6nddk 6rt6ke

-f
ra

l8

F) r6sz

KIMUTATAS
b6rmilyen tev6kenys6ge, ing6 vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhezfftzbd6 egy6b
jogosults6ga alapjin, tovSbbi e nyilatkozat C) pontjiban megieltilt gazdas6gi
tirsasig(ok)nak juttatott 6llami, illetve eur6pai uni6s timogat6sokr6l (a
tovibbiakban : timogat6s)

A t6mogat6s

A tSmogatils

A t6mogatds

A trimogatiist

A t6mogatils

A t6mogatiis

jogosultja

megsz erz6,s6nek

megsz erz6s6nek

nyujto

cdlja

6rteke

ioecime, m6dia

id6pontia

* rf,f

2020

Buda6rs

Kelt:

6v

.. i.?.n.qer

h6

21

nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem kdzds hdztartisban dlo h6zas-l6lett6rsam,

Ritter Vera
valamint a velem kdzds hriztart6sban dl6 gyermeke(i)m,
.Bi.$s

r.

A n n.?.re

e e. .q.e.r'.

ie, . B !!p. r . M
i

irie

.

e

:. E !!!-e. r. I ers.e h(

nyi I atkozat6t/nyi I atkozata i t..

a kdpviselo al6fr6sa

*

Csak az orsz6ggytil6si kepviselo t6lti ki!

