
Orsz6ggy0l6s
Mentelmi bizotts6g

1055 Budapest, Kossuth t6r t_S.

vagto n-, j dved ele m- d s gazdasdg i d rde ke ltsdg i ny i latko zat ors zdggy fitdsi
kdpviself szdmdra

A nyilatkozatot ad6 szemdlye

I A nyilatkozatot ad6: orszdgg.v{lld si kdpt,isel6

a) orsziiggytildsi kdpviselo

b) az otszitggytildsi kdpviselovel kcizds hdztartitsban dlo hinas- vagy elett6rs (a
toviibbiakban : hdzas- I elettiirs

c) az orszdggytildsi kdpviselovel kozds hintartisban dlo gyermek (a tovribbiakban:
gyermek)

2. Az orszdggytildsi kdpvisel6 neve: Dr. trladai /gno,
3. Ahdzas-/elettiirs neve: Molnctr Gcibor

4. A gyermek(ei) neve: -

vagyoni lilapot iddpontja: 2020.12.31. J6vShagyva: 2021.01.13. Nyomtatua: 2021.01.13.
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A) r6sz

VAGYONI NYILATKOZAT

Ingatlanok

a) A teleptiles neve. ahol azingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):

BudaPest XIII.

b) Az ingatlan tertiletnagYs6ga:

F1 ://nl

c) Mtivel6si aga(vagy a muvelds a16l kivett tertilet elnevez6se):

Az eptilet ff rendeltetdse szerintijellege (lakoh6z, iidiil6, gazdashgi dptilet stb'). az
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I

I

d)

dptilet alaPtertilete :

lctkas lakohdzbcrn, 77 nr'

e) Az ingatlan jogi jellege (csal6di httz, tirsashin, szdvetke zeti hin, mriemldk, muhely,

izlet,mtiterem, rendelo , gardzs, bflnyatelek stb'):

r)

ttirsctshciz

A nyilatkozo jog6ll6sa (tulajdonos, 6llando, illetve tart6s haszn6l6, haszonelvezo, berlo

stb.):

tulaiclonos

g) Kcizos tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad mdrtdke: l/l

h) A szeruls jogcime, ideje (a jogvis zony kezdete); virsdrlds, 201 5

Az ingatlan-nyi lv6ntart6si adatokkal megegyeztien kel I kittilteni !

vagyoni ilttapot id6pontja: 2020.12.31. )6vithagyva: 2021.01.13. Nyomtatva: 2021'01'13'
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II

Nagy 6rt6k{i ingtisrlgok

l. G6pjrlrmtivek:

a) szemdlygdpkocsi:

a szerzds ideie, jogcfme:

b) tehergdpi 6rmti, aut6busz:

a szerzd,s ideie, jogcfme:

c) motorkerekp6r:

a szerzes ideje, jogcime:

tfpus

tfpus

tf pus

2. Yizi vagy l6gi jrlrmfi:

a) jellege:

tfpusa:

a szerzd,s ideje, jogcime:

3. V6dett mtialkot{s, vddett gyfijtem6ny:

a) egyedi alkot6sok:

megnevezese

a szerzes ide.ie, jogcime: -----

b) gytiitemeny:

megnevezdse

a szerzd,s ideje, jogcime: -----

Egydb, darabonkent vagy keszletenkdnt (gyrijtemenykent) az Orszaggyrildsrol szolo
2012. dvi XXXVI. torvdny 104.$ (l) bekezddse szerinti kdpviseloi tiszteletdij hathavi
cisszegdt meghalad6 drtekri ing6s6g:

db

db

4.

vagyoni Allapot idfpontja: 2020.12.31. )6vihagyva: 2021.01.13. Nyomtatva: 2021.01.13
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a) megnevezds:

a szerzd,s ideie, jogc(me:

b) megnevezds:

a szerz6,s ideje, jogcfme:

I{ereneli porcekin

2006, aicinclek

Festmrinyek

2006, ui(rnddk

5. Ertdkpapfrban elhelyezett megtakarft6s vagy egydb befektetds (reszvdny, kdtvdny,
rdszjegy. kincst6{egy. vagyonjegy, nagy ertekri biztosft6s, stb.):

megnevezds:

nevdrtdk. biztosftdsi 6sszeg:

6. Takardkbetetben elhelyezett megtakarit6s: ----- Ft

AzOrszdggytilesrol szolo 2012. dvi XXXVI. tdrveny 104. $ (l) bekezddse szerinti
kepviselrii tiszteletdfj hathavi osszeget r-neghalado kdszpenz:5.500.000Ft

Az osszessegeben azOrszitggytilesrol szol6 2012. evi XXXVI. tdrveny 104. $ (l)
bekezddse szerinti kdpviseloi tiszteletdij hathavi osszeget meghalado hitelintezeti
sz6mlakdveteles vagy miis. szerzodes alapj6n fenndllo penzkcivetelds:

a) hitelintdzeti szamlakoveteles:

forintban: I6.510.I86

deviz6ban (forinterteken): -----

b) nr6s szerzodds alapj6n fenn6llo penzkovetelds osszege: 3.750.000 mageinkdlcs't;nFt

M6s, .ielentosebb drtdkti vagyont6rgyak, ha azok egytittes erteke az Orszaggyulesrol
szolo 2012. evi XXXVI. tdrvdny 104. $ (1) bekezdese szerinti kdpviseloi tiszteletdij
hathavi osszegdt meghaladja:

megnevezes: -----
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III.

Tartozdsok

Ebben a rovatban k6rjiik feltiintetni a ktiztartozfs cim6n, valamint a hitelint6zettel vagy
magfnszem6lyekkel szemben esetlegesen fennrlll6 tartozdsait

l. Kciztartoz6s (ado, v6m, illetek, tb..jarulek stb.): ----- forint

2. Hitelintdzettel szembeni tartozits (hitel, kdlcson stb.): ----- forint

3. Magdnszemelyekkel szembeni tartozds: ----- forint

Egy6b ktizlend6k

Aranvkor Onkdntes N;tug6{iipdnztar - 5.617.033.forint, Horizont Magdnnl'ugdfjptinztdr -

13.71l.670.frtrint meS4takarftris az online iigy./rilszolgdlat aclutui ulap.idn, l860 eurd ds 69

dolldr kdszpelnz

IV

Vagyoni illapot idopontja: 2020.12.31. )6vihagyva: 2021.01.1j. Nyomtatva: 2021.A1.13.
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B) r6sz

.I6v E n ELE MNY I LAT K oZ AT

(az orszitggyiilflsi k6pvisel6 javadalmazisrin kfviili ad6ktiteles jtivedelmek)

I Foglalko zasa:

Munkahelye:

S ztinete lteti -e fo g I alko zitsi*? :

Foglal ko zitsi,[:,ol szarmazo havi adokdte les (brutto ) j ovede lme :

----- Ft

Az l. pontban irt foglalkoz6s6n kfvtili, valamennyi olyan tevdkenysege, amelybol
adokote les i rivede lme szarmazik:

a) A tevekenyseg megnevezdse:

b) A kifizeto szemdlye (kivdve a jogszab6lyon alapulo titoktart6si kcitelezettsdg al6 eso

tevdkenysdgek): -

c) Ai6vedelem rendszeressdge (havi, egydb rendszeresseg, eseti vagy idoszakos): -

d) Aidvedelem (brutto) dsszege: ----- Ft

Csak az orszitggytilesi kdpviselo t6lti ki!

Vagyoni illapot id6pontja: 2020.12.31. J6vdhagyva: 2021.01.13. Nyomtatva: 2021.01.13.
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C) r6sz

G AZD ASACI ERDEKELTSEGI NYILATKOZAT

Gazdasdgi tf rsasrlgban fennrlll6 tisztsdge vagy 6rdekelts6ge:

l. Gazdasdgi tiirsasrig neve:

2. Szdkhelye: -----

3. Gazdasitgi tiirsasrig formelj a: -----

4. Az drdekeltsdg form6ja (tulajdonos, rdszvdnyes, bt. eseten beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni drdekeltsdg keletkezdskori afinya: ----- %

6. A tulajdoni erdekeltsdg jelenlegi arinya: ----- %

7 . Nyeresdgbol val6 rdszesed6,se: ----- o/o

8. A gazdasiigi t6rsas6gban viselt tisztsdge: -----

I

Vagyoni illapot id6pontja: 2020.12.31. J6vdhagyva: 2021.01.13. Nyomtatva: 2021.01.13
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D) r6sz

KIMT]TATAS

az orszhggytil6si kdpviseldnek az Orszrlggy{il6stdl, sajrlt prlrtjrlt6l vagy
k6pvisel6csoportj6t6l, illetve a ttirv6nyhoz6i munkit trlmogat6 alapftvrlnyt6l kapott, a

k6pvisel6 munk{jrlnak elkltrlsrlhoz sztiks6ges vagy azzal szoros tisszeftigg6sben l6vd
juttatrlsokr6l 6s ingyenes hasznflatba adott dolgokr6l (a tovribbiakban: juttatris)

A juttatels ideje A juttatfs megnevez6se

20 t,\ ,S I A't kcirl.yt(.t ( l;oda/bne ) 0

201,9 il'hone X 61 G13 270.852

20 t,\ [,e novo'l.h i nkpud L5 7 0

loplttlt tci.skdyul

296 950

20t1- i\i.yo m t at 6 L{u lt i/it n kc i 6s

,YERo,Y II'
1 05 000

20t8- 201 2. dvi -YY.W'|. tdrvdny

101-1 12. .ts-r, alup.jdn

b i zt os i t o I t .j uI t at ei,so k

u tdnt{n),szerinl
rnegholdrozoll drldk

2018- kdzd.s :;d gi k;zl e kedd s u ldrvdnl' szerinl

nrctr4huteirotttl drtek

)0 t9 llote hook Da I I Latituele

5180*eger+tdskcr
215 500

20 t9 SIM kdrtyl 0

2020 Irdus:tcrl I 620x800r7 2}mnt
Gur:on

3 5.210

2020 irdusztcrt 1 620x800x7 2\mm
(]urzon

3 5 .210

2020 irtiusztul I 620x800x720mm
(iurzon

3 5 .210

2020 (idrgti.s futnt i ne r' 3 ./iriht,s 13.950

2020 Gdrg$s fut nta na r' 3 ./i6 ko.r 13.950

2020 Gdrg6:; konlanu' 3 /i6ko.r 13.950

2020 S;ekrenl, (iarzon 2 ujt63
:drhulti

52 670

2020 Szekrdny, Gurzon 2 ojtds
zetrhulrj

5 2.670

Csak azorszitggyrilesi kdpviselo t6lti ki!

vagyoni 1llapot id6pontja: 2020.12.31. )6vdhagyva: 2021.01.13. Nyomtatva: 2021.01.13
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2020 Szekrdnl, Gcu'zon 2 cj tris

zdrhato
5 2.670

2020 Gt;rgci,r kufiti s m un koszd k 32 1t0

2020 Gargci,r kqrfas m unku.szd k 32.110

2020 GorgtTs kur/tis' m unkuszd k 32.110
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E) r6sz

KIMTITATAS

az orszitggytil6si k6pviseltinek k6pvisekii megbizatflsdval tisszefiigg6sben kapott
ajfnd6kair6l 6,s az e nyilatkozat D) pontja al6 nem tartozd ingyenes juttatrlsair6l (a

tovribbiakban : aj 6nd6k)

Az ajilnd6kozrls ideje Az ajind6k megnevezdse Az ajinddk 6rt6ke

Csak azorsz{,ggyrildsi kdpviselo t6lti ki!

Vagyoni lllapot iddpontja: 2020.12.31. )6vihagyva: 2021.01.13. Nyomtatva: 2021.01.13.
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F) r6sz

,
KIMUTATAS

brlrmilyen tev6kenysdge, ingri, vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhezftiztidd egy6b
jogosultsiga alapj6n, tovribbrl e nyilatkozat C) pontjf ban megieltilt gazdasalgi

tirsasfg(ok)nak juttatott rlllami, illetve eur6pai uni6s tf mogatrlsokr6l (a tovrlbbiakban:
taimogatrls)

A t{mogat{s

jogosultja

A trlmogatis

megszerzdsdnek

jogcime. m6dja

A tdmogatCs

megszerzdsdnek

iddpontja

A tCmogatdst

nvfjt6

A tdmogatds cdlja A tdmogat{st

6rtdke

Kelt: Budupe.st , 2021 6v .junucir ho 13. nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem egy kdzds h6aart6sban elShdzas-/elettiirsam,
dletldr,gant

valamint a velem kdzds hdnartisban dlo gyermeke(i)m,

ny ilatko zatdtl ny ilatkozatait. 
-

D.r .) u${,-

a kepviselo rasa

Csak az orszitggyrildsi kdpviseki tolti ki!
Vagyoni ,llapot id6pontja: 2020.12.31. J6v6hagyva: 2021.01.13. Nyomtatva: 2021.01.13.


