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Orrszdggy0l6s

Mentelmi bizotts6g
1054 Budapest, Sz6cfrenyi rkp. 19.

Az Orsz5gglrtil6srol szolo 2012. 6vi XXXVI. torveny I . sz. melleklete alapj6n

Vagyon-, jtivedelem- ds gazdusdgi drdekeltsdgi nyilatkozat orszdggyfildsi

kdpviself szdmdra

A nyilatkozatot ad6 szemdlye

l.

A nyilatkozatot

a)
b)

orszttggytil6si k6pvisel6

ado'. or.szcigg;;iili.si kepvi.selri

az orsziggytil6si k6pviselovel kozoshiztart6sban 6lo h6zas- vagy elett6rs (a
tov6bbiakban : hhzas- I 6lett6rs)

c)

az orszdggytilesi k6pviselovel kozoshtntartitsban 61o gyermek (a tovdbbiakban:
gyermek)

2.
3.
4.

Az orszdggytil6si k6pviselo neve: Dr. Tilki Attila
A h6zas-l6lett6rs neve: Dr. Tilkine Tarpai Aniko

A gyermek(ei) neve: Tilki Polett
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A) r6sz

VAGYONI NYILATKOZAT
I

Ingatlanok'

l.

a)

A telepiil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):
Fehergyarmat

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:
763 m'

c)

Mtiveldsi

6ga

(vagy a mtivel6s al6l kivett tertilet elnevez6se):

kivett

d)

Az dptilet fti rendeltetese szerinti jellege (lakohdz, tidtil6, gazdasdgi dptilet stb.), az
eptilet alaptertilete :

e)

lakohdz, 108 n'
Az ingatlan jogi jellege (csalSdi hLz,tirsashilz, szovetkezetihdz, mueml6k, mtihely,
tizlet, mtiterem, rendelo, garazs, b6nyatelek stb.):

0

A nyilatkoz6 jogitllisa (tulajdonos, 6l1and6, illetve tart6s haszn6lo, haszon6lvezo, b6rlo

csalddi hdz
stb.):

s)

tulajdonos
Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad merteke: l/2

h)

A

szerzds

jogcime, ideje

(a

jogviszony kezdete): add.rvitel, 1995.03.29

2.
a)

A teleptil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):
Omassa

b)

Az ingatlan tertil etnagy

s6ga

:

618 m'

Az ingatlan-nyilv6ntart6si adatokkal megegyezoen kell kitolteni

!
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c)

Mtivel6si

6ga

(vagy a mtivel6s alol kivett tertilet elnevez6se):

iidtil6

d)
e)

0

Az eptilet fti rendeltet6se szerintijellege (lakohdz, tidtil6, gazdasilgi 6piilet stb.), az
6ptilet alaptertilete :
ii(tiitd, 90 m'
Az ingatlan jogi jellege (csalSdi hdz, thrsashaz, szovetke zeti htn, mueml6k, miihely,
izlet, mriterem, rendel6, garhzs, b6nyatelek stb.):

iidill(;
A nyilatkoz6 joghll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6lo, haszon6lvez6, b6rl6
stb.):
tula.jdonos

g)

Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m6rteke:

h) A szerzes jogcime, ideje (a jogviszony

I/

I0

kezdete): addsv'etel, 1986.01 .06
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I

t.

Nagy 6rt6kii ing6srlgok
1.

G6pjirmiivek:

a) szemelyg6pkocsi:

a szerzls ideje, jogcime:

tipus

Opel Insignia

20l\.majus I l, addsvdtel
tipus

Toyota Avensis 2.2
a szerzds ideje, jogcime:

b) teherg

6pjirmi,

2012.05.14 odasvdtel
tipus

aut6busz :

a szerzds ideje, jogcime:
tipus

c) motorker6kpdr:
a szerz6,s ideje, jogcime:

2.Yizi vagy l6gi jirmii:
a)

jellege:

-----

tipusa:

a szerzls ideje, jogcime:
3. V6dett

miialkotis, v6dett gyiijtem6ny:

a) egyedi alkot6sok:

a szerz6,s ideje,

megneve zese

db

megnevez6se

db

jogcime: -----

b) gytijtemeny:

a szerz€s ideje, jogcime: -----
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Egyeb, darabonk6nt vagy k6szletenk6nt (gyiijtemenykent) a mindenkori kepviseloi
alapdij hathavi osszeg6t meghalad6 6rtdkti ingos6g:

4.

a) megnevez6s:

a szerzls ideje, jogcime:

\

Ert6kpapirban elhelyezett mcgtakarit6s vagy egy6b bcfektet6s (r6szv6ny, kotv6ny,
r eszjegy, kincst6rj egy, vagyonj egy, nagy ertek[i bizto sit6s, stb. ) :

megnevez6s:

eletbiztosita,s

nev6rt6k, biztosit6si osszeg:

-, I 230000

6.

Takarekbetetben elhelyezett megtakarit6s: ----- Ft

7.

A mindenkori k6pviseloi alapdij hathavi osszeg6t meghalado k6szpenz: ----- Ft

8.

Az osszesseg6ben a mindenkori k6pviseloi alapdij hathavi osszeget meghalado
perrzi nt6 zeti sziml akovete I es vagy mas, szcrzo des al apj 6n fcnn6l lo pcn zkovcte I 6s :

a)

p6nzint6zetiszimlakoveteles:

forintban: ----deviz6ban (forinterteken) : -----

b)
9.

m6s szerzcides alapj6n fenn6llo p6nzkovetel6s osszege: ----- Ft

Mds, jelent6sebb ertekti vagyont6rgyak, ha azok egytittes 6rteke a mindenkori

k6pviseloi alapdij hathavi osszeget meghaladja:
megnevezes: -----

Vagyoni
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rII.
Tartoz{sok
Ebben a rovatban k6rjiik felttintetni a ktiztartozSs cim6n, valamint a p6nzint6zettel vagy
mag6nszem6lyekkel szemben esetlegesen fenn5116 tartozisait

l. Koztartozits

(ado, v6m, illetek, tb. j6rul6k stb.): ----- forint

2. Penzintezettel szembeni tartoz6s (hitel, kolcson stb.): 1 670186 forint
3. Mag6nszemelyekkel szcmbeni tartoz6s: ----- forint

IV
Egy6b ktizlenddk
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B) r6sz

JOVEDELEMNYILATKOZAT
(az orszfggyiil6si k6pvisel6 javadalmazisin kiviili ad6ktiteles jtivedelmek)

I

2.

Foglalkoz6sa: ----Munkahelye: ----S ztinetelteti -e fogl alkoz 6sit? : - - - - Fo g I alko z6shb6l szirmazl havi adokote
----- Ft

I

e

s (b rutto) j ovede lme

:

Az l. pontban irt foglalkoz6s6n kiviili, valamennyi olyan tevekenysege, amelybcil
adokoteles jovedelme sz6rm azik

a)
b)

A tev6kenys6g

megnevez6,se:

Feltig,eki Bizottsitgi tog

A kifizet6 szem6lye (kivdve a jogszabdlyon alapulo titoktartdsi kotelezettslg al6 es6
tev6kenys6gek): CESCI

c)

A jovedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rendszeress6g, eseti vagy idoszakos): evi

d)

A jovedelem (brutto) osszege: 200 000 Ft

a)
b)

A tev6kenys6g megnevezlse: Elnriksegi Tag
A kifizeto szem6lye (kiveve a jogszab6lyon alapulo titoktart6si kotelezetts6g al6 esci
tev6kenysegek): Szatmar Leader Kdzhaszni Egvestilet

c)
d)

A jovedelem rendszeress6ge (havi, egydb rendszeress6g, eseti vagy id6szakos): evi
A jovedelem (brutto) osszege: / 00000 Ft

Csak az orszdggytil6si k6pvisel6 tolti ki!
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C) r6sz
G AZD ASACI ERDE KELTS EGI

NYILATKOZAT

GazdasSgi tSrsasigban fennrlll6 tiszts6ge vagy 6rdekeltsdge:
I

l.

Gazdasirgi t6rsas6g neve: -----

2.

Sz6khelye: -----

3.
4.

Gazdasirgi t6rsas6g form6j a: -----

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

5.
6.

A tulajdoni erdekelts6g keletkez6skori arinya: ----- %

7.
8.

Nyeres6gb6l val6 r6szeseddse; -----

A tulajdoni 6rdekelts6g jelenlegi arinya: ----- %
o/o

A gazdas6gi t6rsas6gban viselt tiszts6ge: -----
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D) r6sz

KIMUTATAS
az orszilggyiil6si k6pvisel6nek az Orszitggyiil6stdl, sajrit p{rtj6t6l vagy
k6pvisel6csoportj 6t61, illetve a ttirv6nyhoz6i munkit t6mogat6 alapitvinyt6l kapott, a
k6pvisel6 munk6jrinak ellitisShoz sziiksdges vagy azzal szoros tisszeftigg6sben l6v6
juttat6sokr6l 6s ingyenes hasznilatba adott dolgokr6l (a tovibbiakban: juttatris)

A juttat6s ideje

A juttatis 6rt6ke

A j uttatrls megnevez6se

2015

IPHONE 5s 32 GB

48 990

20t5

IPHONE mobiltelefon

48 990

20t8-20t9

Informatikai eszkozok

3 645 064

201 5

Irodai bfitorok

468 792

tizeruanyagkdrty^'a

tv. szerinti meghatdrozott

201

tl

ertek
2018

irodahas:nalat

tv. szerinti meghatdrozott

ertik
20t8

lakashas:ndlat

tv. szerinti meghatdrozolt

ertdk
20

t8

20t8-2019

tevekenysegdt segitri

tv. szerinti meghatdrozott

szemdlyzet

ertdk

elektronikai eszkdzdk

397 827

Csak az orsz6ggyril6si k6pvisel<i trilti ki!
Vagyoni {llapot id6pontja: 2019.12.31. Jivdhagyva: 2020.01.29. Nyomtatva: 2020.01.29.
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E) r6sz'

KIMUTATAS
az orsziggy iil6s i k6pvisel6 n ek k6pvisel6i m e gb iza,tfsflval tisszefii gg6sb e n kapott
6s az e nyilatkozat D) pontj a al{ nem tartozil ingyenes juttat6sair6l (a

ajind6kair6l

tovfbbiakban: ajind6k)
Az aj6nd6kozis ideje

Az ajind6k megnevez6se

Az ajrlnd6k 6rt6ke

Csak az orsz6ggyfl6si k6pvisel6 tolti ki!
Vagyoni Sllapot

idipontja: 2019.12.31. J6vdhagyva: 2020.01.29. Nyomtatva: 2020.01.29.
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F) r6sz

KIMUTATAS
birmilyen tev6kenys6ge, ing6, vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhez ftizfidd egy6b
jogosultsiga alapjin, tovibbf e nyilatkozat C) pontj6ban megieltilt gazdasdgi
t6rsasig(ok)nak juttatott 6llami, illetve eur6pai uni6s tf mogatfsokr6l (a tovdbbiakban:
timogatris)
A timogatds

A timogatis

A timogatis

A timogatdst

jogosultja

megszerz6s6nek

megszerz6s6nek

nytjt6

jogcime, m6dja

id6pontja

Kelt: Fehergt,armqt , 2020

ev

A timogatris c6lja

A timogat6st
6rt6ke

janudr h6 29. nap

Jelen nyilatkozathozcsatoltam a velem egy kozoshiztart6sban 616hiuas-/6lett6rsam,
hazaslcirsant

valamint a velem kozos hiztartdsban 61o gyermeke(i)m,

I
ny

iI

atkoz atifil ny ilatk ozatai t.

.

D,:\"fg.--fur
a kepviselo al6irasa

Csak az orsz6ggyiil6si k6pviselci tolti ki!
Vagyoni

lllapot id6pontja: 2019.12.31. J6vdhagyva: 2020.01.29. Nyomtatva: 2020.01.29

