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Az orságg.vűlésről szóló 20l2. évi XXXVI. törvény l. melléklete alapján

Vagton- és gazdasógi érdekeltséginyilatkozat
ez orszógglűlési képviselővel közös

hóztartósban élő hózas-

vag

élettársa és glermeke(í) számdra

A nyilatkozatot

1

a)
b)

A nyilatko zatot
vagl élettórs

aóő személye

adő': b) az országgtűlési képviselővel közös

háztartásban élő házas-

országgyÍilési képviselő

azországgyúlési képviselővel közös
an házas- l élettars)

háztartrísban é|őhénas- vagy élettárs

az országgyúlési képviselővel közös
(a továbbiakban: gyermek)

háztaruísban élő gyermek

(a tovább iakb

c)
2.
3.
4.

Az

országgyulési képviselő neve: dr. Steinmetz Ádám

Aházas-/élettars neve: dr' Steinmetzné dr. Kanicsár Szilvia

A gyermek(ei)

neve:

Csak a saját személyére vonatkozó adatokat töltse ki (aláhúással vagy bekarikázással)!
vagyoni állapot lclőpontja: 2020'12.31. Jóváhagyva: 2021.01.15. Nyomtatva: 2o21.o1.15.
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A) rész

VAGYONI NYILATKOZAT
I.

lngatlanok.
1.

a)

A település neve, ahol

az ingatlan fekszik (Btdapesten kerület is):

Gyula

b)

Az ingatlan területnagysága:
1405 m'

c)

Művelési ága (vagy

a művelés

alól kivett terület elnevezése):

kivett lakóház, udvar, garázs

d)

Az épület fő rendeltetése szerinti jellege (akóhaz' tilülő, gazdasági épület stb.), az
épület alapterülete:

e)

ház, 200 m'

Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társasházo szövetkezetiház, műemlék, mtihely,
üzlet, műterem, rendelő, garáns, bányatelek stb.):

0

családi ház
A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illewe tartós haszrráló, haszonélvező' bérlő
stb.):

tulajdonos
tulajdon esetén a tulajdoni hónyod mérté:ke:1/2

g)

Közös

h)

A

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ajandékozás, 2014

2.

a)

A teleptilés neve, ahol azingatlan fekszik @rrdapesten kerület is):
Kéthely, 6l8

b)

Az ingatlan területnagysága:
I

c)

502 m'

Művelési ága (vagy

a művelés

alól kivett terület elnevezése):

Kivett beépítetlenterület

Az ingatlan_nyilvantar&ísi adaüokkal megegyezően kell kitölteni!
vagyoni áilapot i1lőpontJa: 2a2o.12.31. Jóváhagyva: 2021.01.15. Nyomtatva: 2021.01'15.
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d)

Az épület fő rendeltetése szerinti jellege (lakőhán, tidülő, gazdasági épület stb.), az
épület alapterülete:

e)
f)

Azingatlanjogi jellege (családi ház, társasház, szövetkezetibán,mtiemlék, mtihely'
üzlet, műterem, rendelő, garőus, brínyatelek stb.):
telek

A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvezó,bérlő
stb.):

tulajdonos

s)

Közös fulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: I/2

h)

A

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): adás-vétel, 2020

3.
a)

A település neve, ahol azingatlan fekszik

(Budapesten kerület is):

Kéthely,0l33
b)

Az ingatlan területnagysága:
220095 m'

c)

Művelési ága (vagy

a

miivelés alól kivett terület elnevezése):

szántó, erdő és árok
d)

Az épület ftí rendeltetése szerinti jellege (lakóház' íidülő, gazdasági épület stb.), az
épület alapterülete:

e)

Az

ingatlan jogi

jcllcgc (családi ház, társasház,szövetkezetihán,mÍiemlék, míihely,

üzlet, műterem, rendelő, garézs, brányatelek stb.):

0

termőftld

A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve

tartós használó, haszonélvező,bérlő

stb.):

tulajdonos

s)

Közös

h)

A

fulajdon esetén a fulajdoni hányad mértéke:74/]00

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): aj ándékozás,

2 0

l

7

4.
a)

A település neve'

ahol az ingatlan fekszik @rdapesten kerület is):

Kéthely, 0190/2
Vagyoni állapot időponqa: 2020.12.3I. ]óváhagyva: 2o21'o1.15. Nyomtatya: 2021'o1.15
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b)

Az ingatlan területnagysága:
413073 m'

c)

Művelési ága(vagy amtivelés alól kivettterület elnevezése):
töltés, erdő, szántó, árok

d)

Az epület ftí rendeltetése szerinti jellege (lakóhaz' tidülő, gazdasági épület stb.), az
éptilet alapterülete:

e)

Azíngatlanjogi jellege (családi ház, társashén,szovetkezetibáz,miiemlék, mtihely,
izlet, miiterem, rendelő, gaúus, bányatelek stb.)
:

D

termőjöld
A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós haszrráló, haszonélvező,bérlő
stb.):

tulajdonos

s)

Közös

h)

A szerzésjogcíme, ideje (ajogviszony kezdete): ajándékozás, 20]6

fulajdon esetén a tulajdoni hrínyad mértéke:10 ] 7 1/19084

5.

a)

A település neve, ahol az

ingat|an fekszik (Btdapesten kerület is):

Kéthely, 0I9ő
b)

Az ingatlan területnagysága:
]ő5733 m'

c)

Mtivelési ága (vagy

a

művclés alól kivctt terület elnevezésc):

legelő és árok
d)

Az épület fti rendeltetése szerinti jellege

(Iakőbáz.,

tilülő,

gazdasáryi épület stb.), az

épület alapterülete:

e)

Az

ingatlan jogi jellege (családi ház, tiírsasház, szővetkezetiháu, műemlék, miihely,

uzlet, műterem' rendelő, garáns, banyatelek stb.):
termőfi)ld

0

A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illefue tartós használó, haszonélvező,bér|ó

g)

tulajdonos
Közös fulajdon esetén a fulajdoni hrányad mértéke:74/]00

stb.):

Vagyoni állapot időpontja: 2020.12.31. Jóváhagyva: 2021'o1.15. Nyomtatva: 2021.01.15.
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h)

A szerzésjogcíme, ideje (ajogviszonykezdete): ajándékozás, 2016

ó.

a)

A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Brdapesten kerület is):
Kéthely, 0198

b)

Az ingatlan területnagysága:
187/56 m'

c)

Miivelési ága(vagy

a művelés

alól kivett terület elnevezése):

legelő és árok, gazdasági épület

d)

Az épület fő rendeltetése szerinti jellege

(laktrÍnrá.z., tidü1ő,

gazdasági épület stb.), az

épület alapterülete:

e)

kúthóz, ]8 m'

Az ingatlan jogi jellege (családi ház, üírsasház,szövetkezetihán,mtiemlék,

mtihely,

uzlret' műterem, rendelő, gatázs, bányatelek stb.):

0

termőfi)ld

A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező,bérlő
stb.):

tulajdonos

g)

Közös

h)

Aszerzésjogcíme, ideje

tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: 99/100
(a

jogviszony kezdete): ajándékozás, 20]6

7.

a)

A település neve' ahol

az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):

Kéthely,023I/l

b)

Az ingatlan területnagysága:
78849 m'

c)

Művelési ága (vagy

a művelés

alól kivett terület elnevezése):

szántó

d)

Az épület ftí rendeltetése szerinti jellege (lakóház, tnülő,

gazdasági épület stb.), az

épület alapterülete:

e)

Az

ingatlan jogi jellege (családi ház, tarsasháa, szóvetkezetiháa, míiemlék,miíhely,
üzlet, műterem, rendelő, garázs, brínyatelek stb'):
Vagyoni állapot időpontja: 2o2o.12.31. Jóváhagyva: 2021.01.15' Nyomtatva: 2021.01.15.
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f)

termőJöld
A nyilatkozó jogállrísa (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező,bérlő
stb.):

s)

tulajdonos
Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:74/100

h)

A

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ajándékozás, 20]6

8.
a)

A település neve, ahol

az ingatlan fekszik (Budapesten keriilet is):

Kéthely, 023 ]/2
b)

Az ingatlan területnagysága:
28095 m'

c)

Művelési ága (vagy

a mÍivelés alól

kivett terület elnevezése):

szántó

d)

Az épület ftí rendeltetése szerinti jellege (lakóház, iidülő,

gazdasági épület stb.), az

épület alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (családi ház, tiírsashán, szovetkezetihán, műemlék, mtíhely,
tizlet, miiterem, rendelő, garáas, brányatelek stb.):

f)

termőjöld
A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvezo,bérlő
stb.):

tulajdonos

s)

Közös

h)

A

tulajdon esetén a fulajdoni hrínyad mértéke:74/100

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ajándékozás, 20] 6

9.
a)

A település neve, aholaz ingatlan fekszik (Brrdrpesten kerület is):
Kéthely, 0233/]

b)

Az ngatlan

területnagysága

:

]75ő32 m'
c)

Művelési ága (vagy

a művelés

alól kivett terület elnevezése):

szántó
Vagyoni állapot időpontja:2020.12'31.

Jóváhagyva: 2021.01.15' Nyomtatva: 2021.01'15.
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I

d)

Az épület fő rendeltetése szerinti jellege (lakőhiz, iidülő, gazdasági épület stb.), az
épület alapterülete:

e)
f)

Azingatlanjogi jellege (családi ltáz,tátrsasbáz' szövetkezetihén,műerrrlék, míihely,
iz(et, műterem, rendelő, garázs, bányatelek stb.):
termőföId

A nyilatkozó jogállása (fulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező,bértő
stb.):

tulajdonos

s)

Közös

h)

A

tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: 99/]00

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ajándékozás,

20l7

10.
a)

A település neve, ahol azingatlan fekszik (Btrdapesten kerület is):
Somoglszentpál, 014

b)

Az ingatlan tertiletnagysága:
124175 m'

c)

Mtivelési ága(vagy

a mtivelés

alól kivett terület elnevezése):

legelő, fásított terület

d)

Az épület ftí rendeltetése szerinti jellege (lakóház' tidülő,

gazdasáryi épület stb.), az

épület alapterülete:

c)

Az

ingatlan jogi

jcllcgc (családi ház, társasház, szövctkezetihátz,műcmlók,

mtihcly,

izLet" miiterem, rendelő, garáas, bányatelek stb.):

f)

termőftild
A nyilatkozil jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező,bérló
stb.):

s)

tulajdonos
Közös tulajdon esetén a fulajdoni hányad mértéke: 318ő4/41850

h)

A

szerués jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ajándékozás, 2020

11.
a)

A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Brr'lapesten kerület is):
Somoglszentpál, 0145
Vagyoni állapot időponrja: 2o2o'12.31. Jóváhagyva: 2021'01.15. Nyomtatva: 2021.01.15'

4e:

b)

Az ingatlan területnagysága:
272794 m'

c)

Míivelésiága (vagy

a

miivelés alól kivett terület elnevezése):

rét

d)

Az épület ftí rendeltetése szerinti jellege (lakóház' iilülő' gazdasági epület stb.), az
épület alapterülete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház, szövetkezetihán, műemlék, mtihely,
iizlet, műterem, rendelő, garázs, bányatelek stb.):

0

termőftjld

A nyilatkozó jogőitása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező,bérló
stb.):

tulajdonos

s)

Közös tulajdon esetén a tulajdoni hrínyad mértéke:7ő253/242244

h)

A szerzésjogcíme, ideje (ajogviszony kezdete): ajándékozás, 2020

12

a)

A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Btdapesten kerület is)
Somogyszentpál,

b)

Az ingatlan területnagysága:
106914

c)

01 5 3

m')

Művelési ága (vagy

a

míívclésalól kivctt tcrülct clncvczósc):

erdő

d)

Az épület fti

rendeltetése szerinti jellege (lakóház, iidülő, gazdasági épület stb.), az

épület alapterülete:

e)

Az

ingatlan jogi jellege (családi ház, tarsasház, szővetkezetihán,

miiemlék, miihely,

üzlet, mtiterem, rendelő, garáns, brínyatelek stb.):

0

termőfóld
A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvezo'bérlő
stb.):

g)

tulajdonos
Közös tulajdon esetén a fulajdoni hrányad mértéke:99/100
Vagyoni állapot időpontja: 2020.12'31' Jóváhagyva: 2a27.07.75. Nyomtatva: 2021.01.15.
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9

h)

A

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ajándékozás, 20 I 9

13.

a)

A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):
Somogyszentpál,

b)

l

Az ingatlan területnagysága:

Ill5l2

c)

0 1 62/

m')

Művelési ága (vagy

a művelés

alól kivett terület elnevezése):

legelő és árok, erdő

d)

Az épület fő rendeltetése szerinti jellege (lakóház' tidülő, gazdasági épület stb.), az
épület alapterülete:

e)
f)

Azingatlanjogi jellege (családi ház, társasháu,szövetkezetiháu,mtiemlék,
üzletn miiterem, rendelő, gaÍár:s, bányatelek stb.):

miihely,

termőfi)ld

A nyilatkozó jogállása (fulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező,bérlő
stb.):

tulajdonos
g)

Közös

h)

A

fulajdon esetén a tulajdoni hrínyad mértéke: 99/100

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): aj ándékozás,

2 02

0

14.
a)

A település neve, ahol
Somoglszentpál,

b)

01

az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):
47 /8

Az ingatlan területnagysága:
306718 m'

c)

Művelési ága(vagy

a művelés

alól kivett tertilet elnevezése):

szóntó, rét, árok, Jásított tetület
d)

Az éptilet fií rendeltetése szerinti jellege (lakóház, tidülő, gazdasági épület stb.), az
épület alaptertilete:

e)

Azingatlanjogi jellege (családi ház, társasház, szövetkezetiháa,miiemlék, miihely,
izlet, műterem, rendelő, gaúns, bányatelek stb.):
Vagyont állapot időpontja: 2020.12'31. Jóváhagyva: 2021.01'15. Nyomtatva: 2021.01.15.
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0

termőjöld
A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező, bérlő
stb.):

tulajdonos

s)

Közös fulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: ----

h)

A szerzésjogcíme, ideje (ajogviszony kezdete): ajándékozás, adás-vétel, 20]8

15.
a)

A település neve, ahol az ingatlan fekszik @udrpesten kerület is):
Gyula

b)

Az ingatlan terülefuagysága:
50 m'

c)

Mtivelési ága(vagy

a mÍivelés alól

kivett terület elnevezése):

kivett lakóház

d)

Az épület fii rendeltetése szerinti jellege (lakóház' iidülő,

gazdasáryi épíiletstb.), az

épütet alapterülete:

e)
D

társashózi lakás, 50 m'
Az ingatlan jogi jellege (családi háe, tiírsasház, szövetkezetiháa, műemlélq mtihely,
iizlet, mtiterem, rendelő, gaúns, brínyatelek stb.):

lakás
A nyilatkozó jogállrísa (tulajdonos, állandó, illewe tartós használó, haszonélvező,bérlő
stb.):

g)

tulajdonos
Közös fulajdon esetén a tulajdoni hányad m&téke: 1/2

h)

A

szerzés jogcímeo ideje (a jogviszony kezdete): adás-vétel, ]994

Vagyoni állapot időponqia: 2020.12.31. Jóváhagyva: 2021.01.r'5. Nyomtatva: 2021.o1.15.
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Nagy értékűingóságok
1.

Gépjárművek:

a) személygépkocsi:

a szetzés ideje, jogcíme:

típus

Skoda
2020' adás-vétel

típus

b) tehergépj ármií, autóbusz:

a szerzés ideje, jogcíme:

típus

c) motorkerékpár:

a szerzés ideje, jogcíme:

2.

v ízi vagy légi j ármíí:

a)

jellege:
típusa:

a szetzés ideje, j ogcíme:
3.

Védett mííalkotás, védett gyűjtemény:

a) egyedi alkotasok:

megnevezése

db

megnevezése

db

a szerzés ideje, jogcíme: _----

b) gyiijtemény:

a szetzés ideje, jogcíme: -----

4.

Egyéb, darabonként vary készletenként (gyíijteményként)azországgyttlésrőlszóló
2012. évi XXXVI. törvény l04. $ (1) bekezdése szerinti képviselői tisáeletdíj hathaü
összegét meghaladó értékiiingóság:

a) megnevezés:
vagyoni állapot időpontja: 2020.12.31. Jóváhagyva: 2021.01.15. Nyomtawa: 2021.01.15.
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a szerzés ideje, jogcíme:
5.

Értékpapírbanelhelyezett megtakarítás vagy egyéb befektetés (részvény,köwény,
részjegy, kincstárjegY, vagyonjegy, il&gY értékiibiaosíkís, stb.):

megnevezés:
névérték,biztosíüísi összeg:

6.

Takarékbetétben elhelyezett megtakarítís:0 Ft

1

Azországgytilésről szőIó2012. évi XXXM. törvény 104. $ (1) bekezdése szerinti
képviselői tiszteletdíj hathavi összegét meghaladó készpénz: 0 Ft

8.

Az összességébeu azországgyulésről sző|ő2012. évi XXXVI. törvény l04.

$

(l)

bekezdése szerinti képviselői tiszteletdíj hathavi összegét meghaladó hitelintézeti
számlakövetelés vagy más, szenődés alapján fennálló pénzkövetelés:

a)

hitelintézetiszámlakövetelés:
forintban:

I 4. ] 2 6. 0 6

0 (férj emmel közös

számla)

devizában (forintértéken): 0

b)
9.

más szerzodés alapján fennálló pénzkövetelés összege: 0 Ft

Mrís, jelentősebb értékiivagyontrírgyalq ha azok egyÍittes értékeaz orszÍtggyulésről
szólő2012. évi XXXVI. törvény l04. $ (1) bekezdése szerinti képviselői tiszteletdíj
hathavi összegét meghalad a:
megnevezés

vagyoni áilapot időpon$a: 2020.12.31. )óváhagyva: 2o21'01.15' Nyomtatva: 2o21.o1.15.
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trr.
Tartozások
Ebben a rovatban kérjük feltüntetni a köáartoás címén,valamint a hitelintézettel vag5l
magánszemélyeklrel szemben esetlegesen fennáIló tartodsait
1.

Köáartozás (adó, vám, illeték' tb. járuték stb.):

2. Hitelintezetklszembeni taÍtozás (hitel, kölcsön

_--

forint

stb.): 10.551.529 (férjemmel közös

tartozás) forint
3. Magánszemélyekkel szembeni tartoás: 1.100.000 forint

rv.
Eryéb ködendők

Vagyoni állapot időpontJa: 2020,12.31. Jóváhagyva: 2021.01.15. Nyomtatva: 2021.07.15.
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C) rész

GAZDASÁGI ÉRDEKELTSÉGII\IYILATKoZAT
Gazdasági társaságban fennálló tisztsége vary érdekeltsége:

L

1.
2.
3.
4.
5.
6.
.
8.
7

Gazdasági társaság neve: -----

Szélüelye:

-::

Gazdasági társaság formája:

__-

Az érdekeltségformája (fulajdonos, részvényes,bt. esetén beltag/ktiltag

stb.):

---

A tulajdoni érdekettség keletkezéskori anínya: ----- %
A tulajdoni érdekeltség jelenlegi anánya: ----- %
Nyereségből való részesedésez ----- oÁ

A gazdasági

t^ársasígban viselt tisztsége:

:-_

vagyoni áilapotidőponqa:

2o2o,12.31. Jóváhagyva: 2o21.or.15. Nyomtatva: 2021.01.15.
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F) rész

KIMUTATÁS
bármilyen tevékenysége, ingó, vagy ingatlan tulajdona, illetve ezel<hezfíiződő eryéb
jogosultsága alapján' továbbá e nyÍlatkozat C) pontjában megielölt gazdasági
társaság(ok)nak juttatott állami, illetve európai uniós támogatásokról (a továbbiakban:
támogatás)
A támogrtás

A támogetís

A tánogetás

A támogatárt

jogosultje

megszerzésének

megszerzésónek

nffitó

logclme' nódJa

időpontja

A támogetás célje

A támogrtfut
értéke

Ke|t: Balatonkeresztúr , 2020 év decemberhő 3l . nap

Jelen nyilatkozatomat, mint tisáségviselővel közös
gyermek adom.

háztartásban é|őházas-

-*:i

a

'5uo*
Kiskoru

l

élettárs

r

l

.(-'",--

aláírás

megfelelö reszt aláhúzni!
gyermek esetén a szülő vagy a törvényes képviseló aláínísa.
vagyoni állapot időpon$a: 2020.12'31. Jóváhagyva: 2021.01'15. Nyomtawa: 2021.01.15'
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