ÚTMUTATÓ
a vagyonnyilatkozat kitöltéséhez
A nyilatkozatot adó személye
- házastárs,
- élettárs: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:514 § (1)
bekezdés: Élettársi kapcsolat áll fenn két olyan, házasságkötés nélkül közös
háztartásban, érzelmi és gazdasági közösségben (továbbiakban: életközösség)
együtt élő személy között, akik közül egyiknek sem áll fenn mással házassági
életközössége, bejegyzett élettársi életközössége, vagy élettársi kapcsolata, és akik
nem állnak egymással egyenes ági rokonságban vagy testvéri kapcsolatban.
- gyermek: a nyilatkozat-tételre kötelezettel közös háztartásban élő - akár kiskorú,
akár nagykorú - vér szerinti, örökbefogadott, mostohagyermek, valamint nevelt
gyermek.
A) rész - Vagyoni nyilatkozat:
I. Ingatlanok:
Szerzés ideje, jogcíme: A szerzés jogcíme lehet ingyenes (pl. ajándékozás, öröklés)
vagy visszterhes (pl. adásvétel, csere). Időpontként, amennyiben azokat valamely
nyilvántartás vagy közokirat (pl. ingatlan-nyilvántartás, telekkönyvi kivonat, stb.)
tartalmazza, az azokban foglaltaknak megfelelően szíveskedjék feltüntetni.
Az ingatlanok adatait az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatoknak megfelelően,
m2-ben kell megjelölni [az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. CXLI. törvény].
Tájékoztató a mértékegységek átváltási arányszámairól: 1 hektár: 10 000 m 2, 1
kat.hold: 5 754,642 m 2, 1 négyszögöl: 3,59665 m2.
II. Nagy értékű ingóságok:
II/3. pont - Védett műalkotás, védett gyűjtemény: a kulturális örökség
védelméért felelős miniszter feladatkörébe tartozó közhitelű nyilvántartásba felvett,
védetté nyilvánított kulturális javak (muzeális emlékek, régészeti emlékek,
művészeti alkotások, tárgyi, képi, írásos és egyéb emlékek), így különösen:
természettudományi anyag (ásvány-, kőzet-, őslény-, növény-, állat és embertani
anyag), régészeti jellegű emlékek és numizmatikai tárgyak, történelmi,
tudománytörténeti,
művelődéstörténeti,
hadtörténeti,
mezőgazdasági,
közlekedéstörténeti emlékek, muzeális értékű könyvek, zeneművek, térképek és
egyéb nyomtatványok valamint kéziratok, néprajzi (népművészeti) tárgyak,
képzőművészeti alkotások, iparművészeti tárgyak, irodalmi, színház- és
zenetörténeti, sporttörténeti emlékek, a fejlődés, a technikatörténet vagy a
műszaki oktatás szempontjából jelentősnek számító műszaki jellegű tárgyak
(létesítmény, berendezés, műtárgy, gép, szerkezet, készülék, szerszám, műszer,
kísérleti eszköz, modell, ezekről készült fénykép és rajz stb.), a politikai,
gazdasági, társadalmi, kulturális élet kiemelkedő személyeinek életére és
működésére vonatkozó emlékek, orvostörténeti és gyógyszertörténeti emlékek. [A
kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény, valamint a 378/2016.
(XII. 2.) kormányrendelet.]
II/4. pont - Egyéb ingóságok: Az értéket Önnek kell felbecsülnie, erre vonatkozóan
szakvéleményt nem szükséges beszereznie.
Ugyancsak e pontban tüntetendők fel a védettnek nem minősülő (a 3. pontban
nem szerepeltetett) műalkotások (képzőművészeti alkotások, ékszerek),
gyűjtemények, bútorok, állatok stb.

Készlet: olyan ingóságok csoportja, melyek együttesen képeznek használati egységet
(étkészletek, evőeszközkészletek stb.).
Gyűjtemény: ingóságok egységes gyűjtési szempontok szerint létrejött együttese.
II/5. pont - Értékpapír: e pontban kell feltüntetni értékpapírban megtestesülő
megtakarításait.
Értékpapírnak minősül minden olyan okirat, amelyet a Ptk. vagy a kibocsátás
helyének joga értékpapírnak tekint, így különösen: részvény, kötvény, kincstárjegy,
állampapír, letéti jegy, váltó, csekk, közraktári jegy, jelzáloglevél, stb.
Az értékpapír megnevezéseként a kibocsátó által adott megnevezést, értékeként
pedig a névértéket kell feltüntetni. Az egy kibocsátó által azonos időpontban
kiadott azonos elnevezésű értékpapírok együttes értékük feltüntetésével is
megjelölhetők.
II/6. pont - Takarékbetét: e pontban szíveskedjék közölni a hitelintézetnél
elhelyezett takarékbetétében a vagyonnyilatkozat-tétel napján rendelkezésre álló
pénzösszeget. Itt kell feltüntetni a takaréklevél, egyéb betéti okirat összegét is.
II/7. pont - Készpénz: e pontban a be nem fektetett, hitelintézetnél el nem
helyezett, a kitöltés napján rendelkezésére álló, a II/4. pontban megjelölt értékhatárt
meghaladó készpénzállományt szíveskedjék feltüntetni.
II/8. pont - Hitelintézeti számlakövetelés vagy más, szerződés alapján
fennálló pénzkövetelés:
Itt kell nyilatkoznia hitelintézettel, magánszeméllyel, gazdasági társasággal, stb.
szemben fennálló pénzköveteléséről, részükre Ön, illetve házastársa/élettársa,
gyermeke által kölcsönadott pénzösszegről, amennyiben az külön-külön vagy
együttesen meghaladja a 4. pontban megjelölt értékhatárt. Itt kell feltüntetni
lakossági folyószámláján, devizaszámláján (a devizanem megjelölésével),
bankszámláján, egyéb számláján az adott devizanemben szereplő összeget, a
hitelintézet által a nyilatkozattételt megelőző hónapra kiadott igazolásnak
megfelelően.
Hitelintézet: bank, szakosított hitelintézet és szövetkezeti hitelintézet.
Az önkéntes biztosító pénztárak nem tartoznak a hitelintézetek közé, ez alapján a
pénztárba történő befizetések szerződés alapján fennálló pénzkövetelések, azonban
hitelintézeti számlakövetelésnek nem minősíthetőek, hanem a más szerződés alapján
fennálló pénzkövetelések, azaz e pont b) alpontjában kell feltüntetni a
vagyonnyilatkozat-tétel napjának megfelelő állapot szerint.
Ha a megjelölt időpontban a számlán negatív összeg szerepel, akkor erről nem
itt, hanem a tartozásokról szóló III/2. pontban kell nyilatkoznia.
III. Tartozások
III/2. pont - Hitelintézettel szembeni tartozások: Itt kell feltüntetnie a
hitelintézettől kapott lakáskölcsönt, áruvásárlási kölcsönt, stb. A tartozás összegénél lehetőség szerint - a tartozás kamatok nélkül számított alapösszegét szíveskedjék
megjelölni.
III/3. pont - Magánszemélyekkel szembeni tartozások: A tartozás összegére,
keltére, lejárati idejére vonatkozó adatokat kell kitölteni.
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