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1054 Budapest, Sz6cfrenyl rkp. 19.

Az Orsz6ggytildsrol sz6l6 2012. dvi XXXVI. tdrvdny l. sz. melldklete alapi6n
Vagyo n -, j dvede le m-

is

gazdas dg i drde keltsig

i nyilatkozat orszdggy

iilds

i

kipvisel6 szdmdru

A nyilatkozatot ad6 szemdlye

l.

A nyilatkozatot ado: orszdgg,tiildsi kdpviselci

a)
b)

orszriggyiildsi k6pvise16
az orsziggytil6si k6pvisel6vel kdzds hiztartisban dl<i h6zas- vagy 6lett6rs (a
tov6bbiakb an: hizas- I 6lett6rs)

c)

az orszdggytildsi k6pviselovel kcizds hiztartdsban 616 gyennek (a tov6bbiakban:
gyermek)

2.
3.
4.

Az orszilggytildsi kdpvisel6 neve: Csobor Katalin
Ahinas-lelett6rs neve: Mike Gyorg't

A gyermek(ei) neve:

-
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A) r6sz

VAGYONI NYILATKOZAT
L
Ingatlanok'

l.

a)

A telepiil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keriilet is)
Als6zsolca

b)

Az ingatlan tertiletnagysiga:
714 m'

c)

Mtiveldsi 6ga (vagy a mfivel6s al6l kivett teriilet elnevezdse):

d)

Az dpiilet 6 rendeltetise szerinti jellege (lak6hiz, iidiil6, gazdasbgi dptilet stb.), az
6piilet alapteriilete :
takdhdz, 80 m'

e)

Az ingatlan jogijellege (csal6di h6z, t6rsashAz, szovetkezetihdz, mfieml6k, mfihely,
iizlet, miiterem, rendel6, garirzs, b6nyatelek stb.):

0

A nyilatkoz6 jo96ll6sa (tulajdonos,6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvez6, b6rl6
stb.):

s)

tulajdonos
Kdzds tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad merteke: l/2

h)

A

szerzds

jogcime, ideje

(a

jogviszony kezdete): vdtel, 2000.

2.

a)

A telepiil6s neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten keriilet is):
Als6zsolca

b)

Az ingatlan teriiletnagysiga:
1040 m'

Az ingatlan-nyilv6ntart6si adatokkal megegyez<ien kell kitOlteni

!
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c)

Mtivel6si irga (vagy a mtivel6s al6l kivett tertilet elnevez6se):

d)

Az 6piilet 6 rendeltet6se szerintijellege (lak6hhz, i.idtil6, gazdasilgi dpiilet stb.), az
6piilet alaptertilete:

e)

lak6hdz, 270 m'
Az ingatlan jogijellege (csal6dih6z, t6rsash6z, szdvetkezetihdz, mtiemldk, mfihely,
tizlet, mtiterem, rendel6, garizs, b6nyatelek stb.):

0

A nyilatkoz6 jo96ll6sa (tulajdonos, r{lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszonelvezo,bdrl6
stb.):

s)

tulajdonos
K6zds tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad mdrt6ke:

h)

A

szerz6s

jogcime, ideje

(a

----

jogviszony kezdete): vitel,2005.

3.

a)

A telepiilds neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):
Als6zsolca

b)

Az ingatlan teriiletnagys6ga:
2160 m'

c)

Miiveldsi 6ga (vagy a mfivel6s al6l kivett teriilet elnevezdse):
gtiimdlcsds

d)

Az dpiilet

fi

rendeltetdse szerintijellege (lak6h6z, iidiil6, gazdasilgi 6piilet stb.), az

dpti let alapteriilete

e)

:

Az ingatlan jogijellege (csal6di h6z, t6rsashdz, szovetkezetihdz, mtieml6k, mtihely,
tizlet, mtiterem, rende16, gar6zs, b6nyatelek stb.):

r)

A nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn5l6, haszon6lvez6, bdrl6
stb.):

s)

tulajdonos
Kdzds tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad mdrtdke: -----

h)

A

szerz6s

jogcime, ideje

(a

jogviszony kezdete): vitel, 2004.

4.
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a)

A telepiil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keriilet is)
A4ISKOLC

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:
626 m'

c)

Mfivel6si 6ga (vagy a miivel6s al6l kivett tertilet elnevez6se):

d)

Az dptilet fii rendeltet6se szerintijellege (lak6h6z, iidiil6, gazdaslgi dptilet stb.), az
dpiilet alapteriilete:

e)

lakdhdz, 160 m'
Az ingatlan jogijellege (csakidihiiz, t6rsash6z, szdvetkezetihiz, miieml6k, miihely.
lizlet, mriterem, rende16, gardzs, b6nyatelek stb.):

l)

A nyilatkoz6 jog6llisa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszniil6, haszondlvez6, bdrl6
stb.):

g)

tulajdonos
Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad mert6ke: -----

h)

A szerz€sjogc[me, ideje

(a

jogriszony kezdete): vetel,20l8.

Vagyoni allapot idopontja: 2019,12.31. lovahagyva: 2020.01,13, Nyomtatva: 2020.01,13,
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II.
Nugy 6rt6kii ingosrigok

l. G6pjr[rmtivek:
a) szemdlygepkocsi:

t[pus

Scoda

a szerz6,s ideje, jogcfme:

20 I 5 ., vrite

I
tipus

b) teherg6pj 6rmti, aut6busz:

a szerzds ideje, jogcime:
tipus

c) motorkerekp6r:

a szerzds ideje, jogcfme:

2.Yizi vagy l6gi jirmii:
a)

jellege:

-

pusa:

-

tf

a szerzds ideje, jogcfme:

3. V6dett mtialkotis, v6dett gytijtem6ny:
a) egyedi alkot6sok:

a szerzes ideje, jogc(me:

megnevezdse

db

megnevez6se

db

-----

b) gyujtemdny:

a szerzds ideje, jogcfme: -----

4.

Egydb, darabonkdnt vagy k6szletenk6nt (gyiijtemdnyk6nt) a mindenkori kdpvise16i
alapdij hathavi dsszegdt meghalad6 drtdkii ing6srig:

a) megnevezds:
Vagyoni 1llapot idopontja: 2019,12.31, lovahagyva: 2020,01,13. Nyomtatva: 2020.01,13.
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a szerzes ideje, jogcfme:

5.

Ertdkpapirban elhelyezett megtakarit6s vagy egy6b befektetds (rdszv6ny, kdtv6ny,
r6szjegy, kincst6rjegy, vagyonjegy, nagy drt6kii biztosftils, stb.) :

megnevezds:

ndv6rt6k, biztosit6si osszeg:

6.

Takarekbet6tberr elhelyezett megtakarit6s: ----- Ft

7.

A mindenkori kdpviseloi alapdij hathavi

8

Az risszessdgdben a mindenkori kdpvisel6i alapdij hathavi dsszegdt meghalad6
plnzintdzeti sziimlakdvetel6s vagy m6s, szerz6dds alapj6n fennrll16 p6nzkdvetelds:

a)

penzintezeti sz6lnlakovetel6s:

<isszegdt meghalad6 kdszpdnz:

----- Ft

forintban:
dev

b)
9.

iziban (forintdrt6ken) : -----

m6s szerzod6s alapj6n fenn6llo p6nzkovetel6s osszege: ----- Ft

Miis, jelent6sebb 6rt6kfi vagyont6rgyak, ha azok egyiittes 6rt6ke a mindenkori
kdpviseloi alapdij hathavi dsszeg6t meghaladja:
megnevez6s

Vagyoni 1llapot idopontja: 2019,12.31. lovahagyva: 2020,01,1j. Nyomtatva: 2020,01,13,
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III.
Tartozisok
Ebben a rovatban k6rjiik felttintetni akdztrrtozis cim6n, valamint a pdnzint0zettel vagy
mag6nszem6lyekkel szemben esetlegesen fennrl116 tartozdsait

l.

Kdztartoz6s (ad6, v6m, illetdk, tb. jrirul6k stb.): ----- forint

2.Pd,nzintdzettel szembenitartoz6s (hitel, krilcsdn stb.): 32.550.000 forint
3. Ma gdnszemdlyekkel szembeni tartozirs: ----- forint

IV.
Egy6b ktizlend6k

Vagyoni 1llapot id6pontja: 2019.12.31, lovithagyva: 2020.01.13. NYomtatva: 2020.01,13.
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B) r6sz
.IO VN D B L E MN Y I LAT

KOZAT

(az orszitggyiil6si k6pvisel6 javadalmazisin kiviili ad6ktiteles jOvedelmek)

I

Foglalkoz6s a: -----

Munkahelye

i -----

Sztinete lteti-e fog lalkoz irsifi?

i -----

Fogl alkozits6bol szilrm az6 havi adokoteles (brutto) jovedelme:

----- Ft

2,

Az l. pontban irt foglalkoziis6n kiviili, valamennyi olyan tev6kenys6ge, amelybol
ad6kdte I es j civede lme szdrmazik;

a)

A tev6kenysdg megnevezdse: -----

b)

A kifizet6 szem6lye (kiv6ve a jogszabrllyon alapul6 titoktart6si kdtelezettsdg al6

es6

tev6kenys6gek): -

c)
d)

A j<ivedelem rendszeressdge (havi, egydb rendszeress6g, esetivagy id6szakos): -

a)
b)

A tevdkenysdg megnevezdse: -----

A jdvedelem (brutt6) 6sszege: ----- Ft

A kifizet6 szemdlye (kivdve a jogszabiiyon alapul6 titoktart6sikdtelezetts6g al6
tev6kenysdgek):

es6

----

c)

Ajdvedelem rendszeress6ge (havi, egydb rendszeress6g, eseti vagy id6szakos): -----

d)

A jdvedelem (brutt6) <isszege: ----- Ft

Csak az orszlggytilisi k6pvisel6 tdlti ki!
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C) r6sz
G AZDASAGI ERDEKELTSEGI

NYILATK OZAT

Gazdasrlgi tirsasrigban fennrill6 tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:

I.

l.
2.

Gazdas6gi t6rsas6g neve: -----

3.
4.

Gazdasilgi t6rsasdg form6ja: -----

5.
6.
7.
8.

Szdkhelye: -----

Az 6rdekelts6g formrija (tulajdonos, r6szvdnyes, bt. eset6n beltag/ki.iltag stb.): ----A tulajdoni drdekeltsdg keletkez6skori ar6nya: -----%
A tulajdonidrdekelts6g jelenlegi ardnya: -----Yo
Nyeresdgb6l val6 rdszeseddse: ----- %

A

gazdasigi t6rsasrigban viselt tiszts6ge:

----

Vagyoni allapot idopontja: 2019.12.31. lovahagyva: 2020.01.13. Nyomtatva: 2020.01,13.
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D) r6sz

KIMUTATAS
az orszitggyiil6si k6pvisel6nek az Orsz6ggyfil6st6l' saj6t p6rtjit6l vagy
k6pvisel6csoportj6t6l, illetve a ttirv6nyhoz6i munk6t timogat6 alapitv6nyt6l kapott, a
k6pvisel6 munk6jinak ell6t6s6hoz sziiks6ges vagy azzal szoros tisszefiigg6sben l6v6
juttatSsokr6l 6s ingyenes hasznilatba adott dolgokr6l (a tovribbiakban: juttatfs)

A juttat6s ideje

A juttatis 6rt6ke

A j uttatrls megnevez6se

2018. majus

iPhone mobilkisziilik

270.852 Ft

2011. maius

Uzemanyagkartya

a torv,lny ,tzerinl
meghatdrozott ertck

2011. ma.jus

SIM kartya

0Ft

20 I 1. decentber

irodahasznalat

a torveny szerint
meghatdrozolt ertd k

2011. ma.justol

tevdkenysdget segitci
szemdlyzet

a torv,iny szerinl
meghatdrozotl ertek

I{otehook Dell Latitude

215,500 Ft

2018. mdj us

5180*eger+taska
2018. majus

SIM kartya

0Ft

Csak az orsz6ggyiildsi k6pvisel<i t6lti ki!
Vagyoil eilapot id6ponja : 2019, 1 2. 31. Jdvdhagvva : 2020,01. 13. NyomtaMa: 2020.01. 1 3'
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E) r6sz

KIMUTATAS
az orszitggyfil6si k6pvisel6nek kdpvisel6i megbizat6s6val dsszefiigg6sben kapott
ajr[nd6kair6l 6s az e nyilatkozat D) pontja al6 nem tartoz6 ingyenes juttatisair6l (a

tovibbiakban: ajind6k)
Az ajind 6kozhs ideje

Az ajind6k megnevez6se

Csak az orsztiggytil6si kepviselo tolti

Az ajrind6k 6rt6ke

kil

Vagyoni flllapot iddpontja: 2019.12.31, lovahagyva: 2020.01,1j. Nyomtatva: 2020.01.13.
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F) r6sz

KIMUTATAS
birmilyen tev6kenys6ge, ing6, vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhez fiz6d6 egy6b
jogosults6ga alapjSn, tovibbri e nyilatkozat C) pontjiban megjeltilt gazdasigi
tirsas6g(ok)nak juttatott 6llami, illetve eur6pai uni6s t6mogatisokr6l (a tov6bbiakban:
timogat6s)
A tdmogatfs

A tdmogat{s

A tdmogatds

A tdmogatdst

jogosultja

megszerz6s6nek

megszerz6sdnek

nyfijt6

jogcime, m6dje

iddpontja

r\ tdmogatris c6lja

A tdmogatdst
6rt6ke

Kelt: Alsozsolca , 2020 ev .januar ho I 3. nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem egy k<izds hdztartisban 616 h6zas-l6lett6rsam,
hcizostdrsam

valamint a velem ktizds hintartisban 6lo gyermeke(i)m,
ny

i

I

atkoz atittl nyi I atkozata it.

k
a k6pviselo alairdsa

Csak az orsziggyiil6si kdpvisel6 tttlti ki!
Vagyoni dllapot id6pontja:

2019.12.il, Jdvdhagyva: 2020'01.13, Nyomtatva: 2020.01.13.

