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Az Orsziiggyiildsrtil szirlo 2012. 6vi XXXVI. tcirv€ny L mell6klete alapidn

Vagton-, jivedelem-

ds

gazdasdgi drdekeltsdgi nyilntkozat orszdgg/frlisi

kdpviself szdmdra

A nyilatkozatot ad6 szem6lye

l.

A nyilatkozatot ad6: orszagg,,iilesi kipvisel1

a)
b)

orszriggyiil6sik6pviselci
az orsziiggyiil6si k6pvisel6vel k<iz<is hriaart6sban 616 hrizas- vagy 6letr6rs (a

tovilbbiakban : h6zas-16letuirs)

c)

az orsziiggytl6si k6pviselcivel kdz6s hdaartSsban 616 gyermek (a tov6bbiakban:

gyermek)
2

Az orsziggyfil6si k6pviseki neve: Dr.Tilki Attila

3

A hiizas-/dlettrirs neve: Dr. Tilkini Tarpai Anikd

4

A gyermeklei) neve: Tilki Polett

Vagyoni ellapot id6pontja: 2021.12.31.

)iv;hagyva: 2022.01.30. Nyomtatua: 2022.01.30
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A) r6sz

VAGYONI NYILATKOZAT
I

lngatlanok

l.

a)

A telepiil6s neve, ahol
^z

ingatlar. fekszik (Budapesten keriilet is)

Fehirgtarmat

b)

Az ingatlan tertiletnagysega:
763 m'

c)

Miivel6si

Aga

(vagy a miivel6s al6l kivett tertilet elnevezese):

kivett
d)

Az 6piilet fti rendeltet6sc szerinti jellcgc (lak6h6z, iidiil6, gazdas6gi dpiilet stb.), az
6piilet alapteriilete:

e)

lak1htiz, 108 m'
Az ingatlan jogi jellege (csalidi hiz, tirsashia, szdvetkezeti hriz, miieml6k, mrihely,
tizlet, miitcrem, rendelS, gardzs, bdnyatelek stb.):

I)

csalddi hdz
A nyilatkoz6 jogrilkisa (tulajdonos, rilland6, illewe tart6s hasznril6, haszon6lvez6, b6rl6
stb.):

c)

tulajdonos
K<iz<is tulajdon eset6n a tulajdoni

h)

A szerz6s jogcime, ideje (a jogviszony kezdete): adisvltel, 1995.03.29

hrl.Lnyad

m€rt€ke: I /2

.,

a)

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

O^orro
b)

Az ingatlan teriiletnagysiiga:
618

m'

Az ingatlan-nyilvintartdsi adatokkal megegyez6en kell kittilt€ni!
Vagyoni illapot iddpontja: 2021.12.31.

)dlehagwa: 2022.01.30. Nyofitatva: 2022,01.30.
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c)

Mtivel6si 6ga (vagy a miivel6s al6l kivett teriilet elnevez6se):
ildil16

d)
e)
f;

Az 6piilet fii rendeltet6se szerinti jellege 0ak6h6z, tidiil6, gazdasrlgi 6piilet stb.)' az
6piilet alapteriilete:

iidi)t6,90 m2 m'
Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, tiirsashriz, sz6vetkezeti h6z, mlieml6k, mfihely,
iizlet, miiterem, rendel6, gar6zs, brinyatelek stb.):

tidiili;
A nyilatkoz6 jog6ltrlsa (nrtajdonos, iiltand6, illetve tart6s hasznril6, haszondlvezS, b6rl6
srb.):

C)
h)

tulajdonos
Kdztis tulajdon eseten a tulajdoni h6nyad mbrt€ke: 1/10

A szerzds jogcime, ideje (a jogviszony kezdete): adasvitel, 1986 01 '06

vagyonie

apot

id,ponrja: 2021.12

31,

)dvehagwa: 2022'01'30 Nyomta a: 2022'01 30'
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II
\a91 6rt6kii ing6srigok

l. G6pjdrmiivek:

a szerz6s ideje,

tipus

Opel lnsignia

a) szemdlygdpkocsi:

jogcimc:

201 S.mdjus I 1., addsvdtel

To1'oto

a szerzbs ideje, jogcime:

20

1

trr"ntrt

,.,

tipus

2.05. I 4., addsr,|tel

tipus

b) tehergdpjrirmii, aut6busz:
a szerz6s ideje, jogcime:

tipus

c) motorker6kpdr:
a szerz6.s ideje,

jogcime:

2,Yizi vagy l6gi jirmfi:
a)

jellege:
tipusa:
a szerz€s ideje. jogcime:

3. V6dett

miialkotis, v6deft gyiijtem6ny:

a) egyedi alkotiisok:

a szerz6s ideje,

jogcime:

megnevez6se

db

megnevezese

db

---

b) gyiijtem6ny

a szerzts ideje, jogcime:

----

vagyoni,llapot id6pontia: 2021.12.31. )'vihagyva: 2022 01 i0. Nyomtatva: 2022 01 30
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Egy6b, darabonk6nt vagy k6sztetenkent (gyiijtem6nyk6nt) az orsz6ggyii[6snil sz616
2012. 6vi xxxu. t6rv6ny 104. $ (1) bekezd6se szerinti k6pvisel6i tiszteletdij hathavi
osszeg6t meghalad6 6rt6kii ing6s6g:

4.

a) megnevez6s:
a szerzds ideje,

5

jogcime:

Ert6kpapirban clhclyezett rncgtakariLis vagy egy6b befektet6s (r6szv6ny, ktiw6ny,
rdszjegy, kincst6rjegy, vagyonjegy, nagy 6rt6Ki biztosiuis, stb.):

megnevez6s:

iletbiztositds

n6v6rt6k, biztositrlsi <isszeg

-,

I

230 000

6.

Takar6kbet6tben elhelyezett megtakaritis: ----- Ft

7

Az Orszrlggytil6srcil sz6l6 2012.1viXXXVI. t<irv6ny 104. $ (l) bekezd6se szerinti
k6pvisekii tisztcletdij hathavi osszeg6t meghalad6 k6szp6nz: ----- Ft

8

a)

Az tisszess6giben az Orszitggyil6sr6l sz6l6 2012- 6vi XXXVI- ttirv6ny 104' $ (l)
bekezd6se szerinti k6pvisekii tisAeletdij hathavi 6sszeg6t meghalad6 hitelintdzeti
szimlaktivetel6s vagy mis, szerzcidds alapjin fennil16 p6nzktivetel6s:
hitelintezeti szrlmlaktivetel6s:
forintban: ----deviz6ban (forintert6ken): -----

b)
9

m6s szerz6d6s alapjiin fenniill6 p6nzk6vetel6s <isszege: ----- Ft

M:is, jelent<isebb 6rt6kii vagyontlrgyak, ha azok egyiittes lrtbke az Orszitggytilesr6l
szoltt 2012.6vi XXXVI. torveny 104. $ (l) bekezd6se szerinti k6pvisel6i tiszteletdij

hathavi tisszeg6t meghaladja:
megnevezes: -----

vagyoni

6 apot id6ponAa: 2021.12.31 )6vdhagwa:2022-01-30 Nyomtatva:2022-01 30
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III.
Tartozdsok
Ebben a rovatbrn k6rjiik felttintetni a kiiztartoz{s cim6n, valamint a hitelint6zettel vagy
maginszem6lyekkel szemben esetlegesen fennill6 tartozisait

l.

Ktiztartoz:ls (ad6, vrim, illet6k, tb. j6rul6k stb.):

---- forint

2. Hitelintdzettcl szembeni tartozris (hircl, ktilcscin stb.): 3113591 forint
3. Magrinszem6lyekkel szembeni tartozis:

---

forint

IV
Egv6b ktizlenddk

Vagyonie apot iddpontja: 2021.12.31. )6v4hagyva: 2022.01.30. Nyontatva: 2022.O1.30.
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B) r6sz'

JOVEDELEMNYILATKoZAT
(az orsz{ggyiil6si k6pviselS javadalmazdsin kfviiti ad6kiiteles jiivedelmek)
I

Foglalkozrisa: ----Munkahelye: ---Sztinetelteti-e foglalkozisdt?:
--Foglalkozdsdb6l szdrmaz6 havi ad6kriteles (brutt6) j dvedelme:

----- Fr

Az

2

pontban irt foglalkoziisrin kiviili, valamennyi olyan tev6kenys6ge, amelybril
ad6ktitcles j<ivedclme sz6rmazik:

a)

A tev6kenys6g megnevez6se: Feti)g,el6 bizottsdgi tag

b)

A kifizet6 szem6lye (kiv6ve ajogszab6lyon alapul6 titoktarulsi kdtelezetts6g alii

I.

es6

tev6kenys6gek): CESCI

c)

A j<ivedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rendszeress6g, eseti vagy id6szakos):

d)

A jtivedelem (brutt6) 6sszege: 200 000Ft

a)

A tev6kenys6g megnevez6se: Etnt*sigi tag

b)

A kifizet6 szem6lye (kiv6ve a jogszabrltyon alapul6 titoktartrisi kdtetezetts6g al6

lui

es6

tev6kenysdgek): Szatmdr Leader

c)

Aj<ivedelem rendszeressdge (havi, egy6b rendszeress6g, eseti vagy id6szakos): &avi

d)

A jdvedelem (brutt6) 6sszege:30 000Ft

Csak az orszriggyiil€si kdpvisel6 ttilti ki!
Vagyod e apot lddpontla: 2021.12.31, J6vehagwa: 2022.0r.30. Nyomtatva: 2022.01.30
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C) r6sz

GAZDASAGI ERDEKELTSEGI NYILATKOZAT
Gazdasdgi trlrsas{gban fennilki tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:
I.

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gazdasrigi tdrsas6g neve: -----

Sz6khelye:

----

Gazdasdgi trirsas6g formrija:

---

Az 6rdekelts6g formrija (rulajdonos, r6szv6nyes, bt. eset6n beltag/ktiltag stb.):

A tulajdoni 6rdekelts6g keletkez6skori arfunya: -----

A tulajdoni 6rdekelts6g jelenlegi arAnya:

---

---

%o

o/o

Nyeres6gb5l val6 r6szesed6se: ----- yo

A gazdas6gi tiirsasdgban viselt tisas6ge:

Vagyoni

----

e apot iddpontja: 2021,j2.31. )dvihagyva: 2022.01.30. Nyomtatua: 2022.01.30

hE'otl-

D) r6sz

KIMUTATAS
az orszdgg"vffl6si k6pviselSnek az Orsziggyiil6st6l, saj6t p6rtj6t6l vagy
k6pvisel6csoportj rit6l, illetve a tiirv6nyhoz6i munkdt t{mogat6 alapitvdnyt6l kapott, a
k6pvisel6 munkijdnak ell6tSsihoz sziiks6ges vagy azzarl szoros iisszefii996sben l6v6
juttat6sokrril 6s ingyenes haszndlatba adott dolgok16l (a tov6bbiakban: juttat6s)

A juttatds ideje

A juttat6s megnevez6se

A juttat{s 6rt6ke

20t5

IPIIONE 5s 32 GB

48 990

201 5

lphone X 64 GB

48 9q0

20t5

lrodtthibr

468 792

20 t8-2019

I nfo r m a I i ka

20

t8

i

e sz

kti z r*

U:emanyagkirtya

4 477 891

n. szerinti meghatd.rozofl

irtik
201

I

lroduha.szndlut

fv. szerinli meghatdrozott

6rtik
20t8

Lakdshaszndlat

tv. szerinli meghatdrozott

irtdk
20

20

t8
t8-2020

Tevikenvsigit segit6

fi,. szerinti meghatdrozott

szemilyzet

irtik

Elektro

n i ku

i eszktizr*

397 827

Csak az orsziggyiildsi k€pvisel6 t6lti ki!
vagyoni;llapot id6pon1a: 2021.12.31. )'vihagwa: 2022.01.Jo. Nyomtatva: 2022.01.30
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E) r6sz

KIMUTATAS
az orszdggyiil6si k6pvisel6nek k6pviseldi megbizatrisdval iisszefiigg6sben kapott
6s az e nyilatkozat D) pontja ald nem tartoz6 ingyenes juttatdsair6l (a

ajind6kair6l

tov{bbiakban: aj:ind6k)
Az aj6nd6koz{s ideje

Az ajdnd6k megnevez6se

Az ajdnd6k 6rt6kc

Csak az orsziggyiil6si kepviscl6 ttilti ki!
Vagyod

e

apot iddpontja: 2021.12.31.

t6vihagqa: 2022.01.3O. Nyomtatva: 2022.01.30.
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F) r6sz

KIMUTATAS
b6rmilyen tev6kenys6ge, in96, vagy ingathn tulajdona, illetve ezekhez fiizddd egy6b
jogosults6ga alapjin, tovdbbd e nyilatkozat C) pontjdban megieliilt gazdasdgi
tdrsas6g(ok)nak juttatott 6llami, illetve eur6pai unir6s tSmogatisokrril (a tovibbiakban:
tdmogatds)
A

limogrtis

jogo.ullir

A

tlmog.tir

A

timogrtis

m€grzerlssork

megszerzes6nek

logcim.. mddrr

iddporq.

A timogrtist

A timogrlis cdlje

ryfj16

A

timogrt&t
6rtike

Kelt: Fehirgyartnat , 2022 6v 0l h6 27. nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem egy k<iz6s hrlLztartrisb an
hdzastdrsam

valamint a vclem k<iz6s hdztaruisban

616

616

hiaas-l€lettarsam,

gyermeke(i)m,

nyilatkozatrit/nyilatkozatait.'

G ou-a k6pvisel6 alilir6sa

Csak az orsziggyiitesi kipvisel6

6tti ki!
Vagyoni

;llapot id6pontja: 202f.12.31, )6vthagwa: ZO22.OL,3O. Nyomtatva: 2022.01.30.

