ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA

Képviselői/szószólói azonosítója:....................................

KÉPVISELŐI/SZÓSZÓLÓI ADATKÖZLŐ LAP*
2014-2018. (40.) parlamenti ciklus
I.*
(Kitöltés után az Országgyűlés Hivatala közzéteszi az adatokat az Országgyűlés honlapján)

1.

2.

3.

Név:
a)

előnév:.....................................................................................................................................................

b)

vezetéknév: .............................................................................................................................................

c)

utónév (1.):..............................................................................................................................................

d)

utónév (2.): .............................................................................................................................................

Közszereplésben használt név: (amennyiben nem azonos az előző ponttal)
a)

előnév (amennyiben használja): ...........................................................................................................

b)

vezetéknév: .............................................................................................................................................

c)

utónév (1.):..............................................................................................................................................

d)

utónév (2.) (amennyiben használja): ....................................................................................................

Korábban volt-e országgyűlési képviselő?
a)

1990 előtt (igen vagy nem): ..................................................................................................................

b)

az 1990-1994-es parlamenti ciklusban (igen vagy nem): ....................................................................

c)

az 1994-1998-as parlamenti ciklusban (igen vagy nem): ...................................................................

d)

az 1998-2002-es parlamenti ciklusban (igen vagy nem): ....................................................................

e)

a 2002-2006-os parlamenti ciklusban (igen vagy nem): ....................................................................

f)

a 2006-2010-es parlamenti ciklusban (igen vagy nem): .....................................................................

g)

a 2010-2014-es parlamenti ciklusban (igen vagy nem): ......................................................................

h)

a 2014-es parlamenti ciklusban (igen vagy nem): ...............................................................................

Ha a kitöltéssel kapcsolatban kérdése van, az I. rész kitöltésénél szíveskedjék megkeresni dr. Vastag
Kornélia osztályvezetőt a 441-4818-as telefonszámon. Kitöltés és aláírás után a Képviselői/szószólói
Adatközlő Lapot kérjük eljuttatni a Tájékoztatási és Iromány-nyilvántartó Iroda Iromány-nyilvántartó
Osztályának (Országház, földszint 30.).
*

............................................................................
aláírás
1

Képviselői/szószólói Adatközlő Lap I. rész
4.

Képviselő/szószóló azonosítója: ......................................................

Jelenlegi mandátumhoz jutásának módja:
a)

........................................................................................................számú egyéni választókerületben

b)

..........................................................................................................................................párt listáján

c)

................................................................................................................... országos nemzetiségi listán

5.

Képviselővé/szószólóvá választásának napja: ...................................................................................

6.

Képviselőcsoporti tagság/független: ......................................................................................................

7.

Egyéb önkormányzati választott testületbeli tagsága/tisztsége(i) **:

a)

választott testület: .........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
a testületben betöltött szerepe:
- tagja (-tól, -ig): ................................................................................................................................................
- tisztségviselője (-tól, -ig): ...............................................................................................................................
tisztség megnevezése: .......................................................................................................................................

b)

választott testület: .........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
a testületben betöltött szerepe:
- tagja (-tól, -ig): ................................................................................................................................................
- tisztségviselője (-tól, -ig): ...............................................................................................................................
tisztség megnevezése: .......................................................................................................................................

c)

választott testület: .........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
a testületben betöltött szerepe:
- tagja (-tól, -ig): ................................................................................................................................................
- tisztségviselője (-tól, -ig): ...............................................................................................................................
tisztség megnevezése: .......................................................................................................................................

**

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (Ogytv.) 80. §-a szabályozza az országgyűlési képviselő
összeférhetetlenségét. Ennek (1) bekezdése kimondja, hogy a képviselői megbízatás – a (2) és (4)
bekezdésben meghatározott kivételekkel – összeegyeztethetetlen minden más állami, önkormányzati és
gazdasági tisztséggel vagy megbízatással. A rendelkezés értelmében a képviselő elláthat polgármesteri
megbízatást, azonban ennek fennállása alatt a képviselő az Ogytv. 104. § (1) bekezdése szerinti
tiszteletdíjra és – amennyiben nyilatkozata szerint polgármesteri megbízatásával összefüggésben
költségtérítésben vagy költségátalányban részesül – üzemanyagkártya használatára nem jogosult.
............................................................................
aláírás
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Képviselői/szószólói Adatközlő Lap I. rész
d)

Képviselő/szószóló azonosítója: ......................................................

választott testület: .........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
a testületben betöltött szerepe:
- tagja (-tól, -ig): ................................................................................................................................................
- tisztségviselője (-tól, -ig): ...............................................................................................................................
tisztség megnevezése: .......................................................................................................................................

e)

választott testület: .........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
a testületben betöltött szerepe:
- tagja (-tól, -ig): ................................................................................................................................................
- tisztségviselője (-tól, -ig): ...............................................................................................................................
tisztség megnevezése: .......................................................................................................................................

f)

választott testület: .........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
a testületben betöltött szerepe:
- tagja (-tól, -ig): ................................................................................................................................................
- tisztségviselője (-tól, -ig): ...............................................................................................................................
tisztség megnevezése: .......................................................................................................................................

g)

választott testület: .........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
a testületben betöltött szerepe:
- tagja (-tól, -ig): ................................................................................................................................................
- tisztségviselője (-tól, -ig): ...............................................................................................................................
tisztség megnevezése: .......................................................................................................................................

8.

Nyilvános (választópolgárok által is elérhető) postacíme:
a)

irányítószám: ..........................................................................................................................................

b)

helység: ..................................................................................................................................................

c)

postafiók: ...............................................................................................................................................

d)

kerület: ...................................................................................................................................................

e)

út, utca (tér): ..........................................................................................................................................

f)

házszám: .................................................................................................................................................

g)

emelet: ....................................................................................................................................................

h)

ajtó: .........................................................................................................................................................

............................................................................
aláírás
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Képviselői/szószólói Adatközlő Lap I. rész
9.

Képviselő/szószóló azonosítója: ......................................................

Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége:
a) alapfok
b) középfok
c) felsőfok:

10.

egyetem/mesterfokozat

főiskola/alapfokozat

Iskolai végzettsége(k) / szakképzettsége(k) / szakképesítése(k) / abszolutórium:
a) megnevezése: ...............................................................................................................................................
az oklevelet / bizonyítványt kiállító oktatási intézmény neve: .......................................................................
......................................................................................................................................................................
kar megnevezése: ..............................................................................................................................................
az oklevél/ bizonyítvány megszerzésének éve: ................................................................................................
b) megnevezése: ...............................................................................................................................................
az oklevelet / bizonyítványt kiállító oktatási intézmény neve: .......................................................................
......................................................................................................................................................................
kar megnevezése: ..............................................................................................................................................
az oklevél/ bizonyítvány megszerzésének éve: ................................................................................................
c) megnevezése: ...............................................................................................................................................
az oklevelet / bizonyítványt kiállító oktatási intézmény neve: .......................................................................
......................................................................................................................................................................
kar megnevezése: ..............................................................................................................................................
az oklevél/ bizonyítvány megszerzésének éve: ................................................................................................
d) megnevezése: ...............................................................................................................................................
az oklevelet / bizonyítványt kiállító oktatási intézmény neve: .......................................................................
......................................................................................................................................................................
kar megnevezése: ..............................................................................................................................................
az oklevél/ bizonyítvány megszerzésének éve: ................................................................................................
e) megnevezése: ...............................................................................................................................................
az oklevelet / bizonyítványt kiállító oktatási intézmény neve: .......................................................................
......................................................................................................................................................................
kar megnevezése: ..............................................................................................................................................
az oklevél/ bizonyítvány megszerzésének éve:................................................................................................

............................................................................
aláírás
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Képviselői/szószólói Adatközlő Lap I. rész

Képviselő/szószóló azonosítója: ......................................................

f) megnevezése: ...............................................................................................................................................
az oklevelet / bizonyítványt kiállító oktatási intézmény neve: .......................................................................
......................................................................................................................................................................
kar megnevezése: ..............................................................................................................................................
az oklevél/ bizonyítvány megszerzésének éve: ................................................................................................
g) megnevezése: ...............................................................................................................................................
az oklevelet / bizonyítványt kiállító oktatási intézmény neve: .......................................................................
......................................................................................................................................................................
kar megnevezése: ..............................................................................................................................................
az oklevél/ bizonyítvány megszerzésének éve: ................................................................................................
h) megnevezése: ...............................................................................................................................................
az oklevelet / bizonyítványt kiállító oktatási intézmény neve: .......................................................................
......................................................................................................................................................................
kar megnevezése: ..............................................................................................................................................
az oklevél/ bizonyítvány megszerzésének éve: ................................................................................................
i) megnevezése: ...............................................................................................................................................
az oklevelet / bizonyítványt kiállító oktatási intézmény neve: .......................................................................
......................................................................................................................................................................
kar megnevezése: ..............................................................................................................................................
az oklevél/ bizonyítvány megszerzésének éve: ................................................................................................
11.

12.

Tudományos fokozat(ok)/címe(k): ................................................................... Megszerzés éve
a)

.................................................................................................................................................................

b)

.................................................................................................................................................................

c)

.................................................................................................................................................................

d)

.................................................................................................................................................................

e)

.................................................................................................................................................................

Államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga:
a)

nyelv:................................ alapfok (a, b, c)

középfok (a, b, c)

felsőfok (a, b, c)

b)

nyelv:................................ alapfok (a, b, c)

középfok (a, b, c)

felsőfok (a, b, c)

c)

nyelv:................................ alapfok (a, b, c)

középfok (a, b, c)

felsőfok (a, b, c)

d)

nyelv:................................ alapfok (a, b, c)

középfok (a, b, c)

felsőfok (a, b, c)

e)

nyelv:................................ alapfok (a, b, c)

középfok (a, b, c)

felsőfok (a, b, c)

............................................................................
aláírás
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Képviselői/szószólói Adatközlő Lap I. rész
13.

Képviselő/szószóló azonosítója: ......................................................

Nyelvvizsgával el nem ismert nyelvismerete(k):

14.

a)

nyelv:........................................................... társalgási

tárgyalási

b)

nyelv:........................................................... társalgási

tárgyalási

c)

nyelv:........................................................... társalgási

tárgyalási

d)

nyelv:........................................................... társalgási

tárgyalási

e)

nyelv:........................................................... társalgási

tárgyalási

Saját szerkesztésű (vagy megbízott által szerkesztett) honlapjának címe:

15.

a)

címe:. .........................................................................................................................................................

b)

hozzájárulok, hogy saját honlapom címe linkként jelenjen meg:

igen

nem

Kérem, hogy az Országgyűlés honlapján az önéletrajzom, az alábbiak szerint jelenjen

meg:
1.

A honlapon már szereplő maradjon
vagy

2.
16.
17.

Az adatközlő laphoz jelenleg mellékeltre cserélem.

Adatok kitöltésének dátuma: ......................................... ,2014. ...............................................................
Nyomtatás dátuma *** (az adott időpontban az adatbázisban a képviselőről rendelkezésre álló

adatokról): ..................................................................................................................................................................

............................................................................
aláírás

MELLÉKLET:
1 db papír alapú, igazolvány méretű fénykép (amennyiben a frakció által az Országgyűlés Hivatalának
megküldött fényképet az Országgyűlés honlapján másik képre szeretné lecseréltetni.)
A honlapon megjelenítendő életrajz, amennyiben a honlapon található életrajza helyett a jelenleg csatoltat
kéri megjeleníteni.

***

Figyelem: a nyomtatás dátumát a program automatikusan tölti ki.
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ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA

Képviselői/szószólói azonosítója:....................................

II. *
(a II-IV. részek adatai nem nyilvánosak)
1.

2.

Születési név (amennyiben nem egyezik meg az I/1. pontban közölttel):
a)

előnév:.....................................................................................................................................................

b)

vezetéknév: ............................................................................................................................................

c)

utónév (1.): .............................................................................................................................................

d)

utónév (2.): ............................................................................................................................................

Anyja neve:
a)

előnév:.....................................................................................................................................................

b)

vezetéknév: ............................................................................................................................................

c)

utónév (1.): .............................................................................................................................................

d)

utónév (2.): ............................................................................................................................................

3.

Személyi száma: ...........................................................................................................................................

4.

Családi állapota:
a)

nőtlen

b)

hajadon

c)

nős

d)

férjezett

e)

élettársi kapcsolatban él

f)

elvált

g)

özvegy

5.

Születési hely: ..............................................................................................................................................

6.

Születési idő: .................................................................................................................................................

7.

Gyermek(ek) száma: ...................................................................................................................................

............................................................................
aláírás

Ha az adatlap kitöltésével kapcsolatban kérdése van, szíveskedjék megkeresni dr. Vastag Kornéliát a
441-4818-as telefonszámon.
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*

Képviselői/szószólói Adatközlő Lap II. rész
8.

9.

10.

11.

Képviselő/szószóló neve, azonosítója: ............................................

Lakóhely:
a)

irányítószám: .........................................................................................................................................

b)

helység: ..................................................................................................................................................

c)

kerület: ...................................................................................................................................................

d)

út, utca (tér): ..........................................................................................................................................

e)

házszám: ................................................................................................................................................

f)

emelet: ...................................................................................................................................................

g)

ajtó: ........................................................................................................................................................

h)

telefonszám: ..........................................................................................................................................

Tartózkodási hely:
a)

irányítószám: .........................................................................................................................................

b)

helység: ..................................................................................................................................................

c)

kerület: ...................................................................................................................................................

d)

út, utca (tér): ..........................................................................................................................................

e)

házszám: ................................................................................................................................................

f)

emelet: ...................................................................................................................................................

g)

ajtó: ........................................................................................................................................................

h)

telefonszám: ..........................................................................................................................................

Országgyűlés hivatalos dokumentumainak kézbesítési címe (kitöltendő adat):
a)

irányítószám: .........................................................................................................................................

b)

helység: ..................................................................................................................................................

c)

postafiók: ................................................................................................................................................

d)

kerület: ...................................................................................................................................................

e)

út, utca (tér): ..........................................................................................................................................

f)

házszám: ................................................................................................................................................

g)

emelet: ...................................................................................................................................................

h)

ajtó: ........................................................................................................................................................

Jelenlegi mobiltelefon száma: ...............................................................................................................

.......................................... ,2014. ....................................................
............................................................................
aláírás

8
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Képviselői/szószólói azonosítója:....................................

III.
Egyes képviselői juttatások és támogatások elszámolása
1.

Név: ................................................................................... országgyűlési képviselő/nemzetiségi szószóló*

2.

Születési hely, idő: ......................................................................................................................................

3.

Édesanyja születési neve: .........................................................................................................................

4.

Lakcím: ...........................................................................................................................................................

5.

Adóazonosító jel: .........................................................................................................................................

6.

Társadalombiztosítási azonosító jel: ....................................................................................................

7.

A tiszteletdíj folyósítása:
bank neve: .....................................................................................................................................................

-

bankszámla száma:

-

8.

Nyugdíjas képviselő esetén nyugdíjas törzsszám: ............................................................................

9.

Kijelentem, hogy főpolgármesteri, főpolgármester-helyettesi, megyei közgyűlési elnöki, megyei
közgyűlési alelnöki, polgármesteri, alpolgármesteri, helyi önkormányzati képviselői és nemzetiségi
önkormányzati képviselői (a továbbiakban együtt: polgármesteri megbízatás) megbízatást:
ellátok / nem látok el*

10.

A polgármesteri megbízatásommal összefüggésben költségtérítésben vagy költségátalányban:
részesülök / nem részesülök*

11.

12.

Országgyűlési képviselői, nemzetiségi szószólói tevékenységemhez kapcsolódó utazási költségeim
fedezetére:
a.

saját, vagy házastársam tulajdonában lévő személygépkocsihoz üzemanyagkártyát veszek igénybe.

b.

üzemanyagkártyára való jogosultságomról lemondva belföldi közforgalmú közösségi közlekedési
eszközök költségeinek megtérítését kérem.**

Üzemanyagkártya igénybevétele esetén:
Gépjármű

tulajdonosa: ...........................................................................................................................
forgalmi rendszáma: .......................................................... hengerűrtartalma: …………cm3
típusa: .....................................................................................................................................
hajtóanyag fajtája: benzin / diesel / gáz / hibrid*

13.

Velem szemben az Ogytv.-ben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, ezért
a.

*
**

az Ogytv. 110. § (1) bekezdésére hivatkozással kérem, hogy az Országgyűlés Hivatala az
országgyűlési képviselői/nemzetiségi szószólói megbízatásom időtartamára – az Ogytv.-ben
meghatározott összeg erejéig – budapesti lakóház vagy lakás használatát részemre tegye lehetővé.

A megfelelőt kérjük aláhúzni.
Az alpontok közül a megfelelőt kérjük bekarikázni.

............................................................................
aláírás
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Képviselői/szószólói Adatközlő Lap III. rész

b.

14.

15.

Képviselő/Szószóló azonosítója: .....................................................

az Ogytv. 110. § (3) bekezdésére hivatkozással kérem, hogy az Országgyűlés Hivatala az
országgyűlési képviselői/nemzetiségi szószólói tevékenységem ellátásához szükséges budapesti
tartózkodásom időtartamára – az Ogytv.-ben meghatározott összeg erejéig – Budapesten
megfelelő szállodai szálláshelyen lévő szállodai szobaegység használatát részemre tegye
lehetővé.**

Kijelentem, hogy
a.

az Ogytv. 110. § (1) bekezdése szerinti budapesti lakáshasználatra (vagy helyette az Ogytv. 110. §
(3) bekezdése szerinti szállodai szobaegység használatára) nem vagyok jogosult.

b.

az Ogytv. 110. § (1) bekezdése szerinti budapesti lakáshasználatot (vagy helyette az Ogytv. 110. §
(3) bekezdése szerinti szállodai szobaegység használatot) az Országgyűlés Hivatalától nem
kérem.** *

A budapesti lakóház vagy lakáshasználathoz a jogszabályi feltételeknek megfelelő és számomra
alkalmas ingatlan és az ingatlan tulajdonosa adatai (tulajdonos és elérhetősége, ingatlan címe,
helyrajzi száma, stb.):***
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

16.

17.

Az Ogytv. 111. § (1) bekezdése alapján
a.

kérem, hogy az Országgyűlés Hivatala – az országgyűlési képviselői/nemzetiségi szószólói
megbízatásom időtartamára – az Ogytv.-ben meghatározott irodai elhelyezést az országgyűlési
képviselői/
nemzetiségi
szószólói
tevékenységem
ellátása
céljából
részemre
………………………………….…………………………….. helységben/fővárosi választókerületben bocsássa
rendelkezésemre.

b.

kijelentem, hogy az Ogytv. 111. § (1) bekezdése szerinti irodai elhelyezést az Országgyűlés
Hivatalától nem kérem.**

Az iroda használathoz a jogszabályi feltételeknek megfelelő és számomra alkalmas ingatlan és az
ingatlan tulajdonosa adatai (tulajdonos és elérhetősége, ingatlan címe, helyrajzi száma, stb.):***
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

18.

19.

Az országgyűlési képviselői/nemzetiségi szószólói tevékenységemhez az Országgyűlés Hivatalával
szerződésben álló Magyar Telekom Nyrt. által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez:
a.

kizárólag SIM kártyát kérek,

b.

telefonkészüléket kérek (SIM kártyával),

c.

nem kérek sem telefonkészüléket, sem SIM kártyát.**

A 18. pontban kért eszközellátás keretében:
a.

Apple iPhone 5 S

b.

Samsung Galaxy S4 LTE

c.

Nokia Asha 301

telefonkészüléket kívánok igénybe venni.**
………………………., 2014. hó…………… nap……………..

…………………………………………
aláírás
**
***

Az alpontok közül a megfelelőt kérjük bekarikázni.
Nem kötelező kitölteni.
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Képviselői/szószólói azonosítója:....................................

IV.
Tájékoztatás és nyilatkozatok
Tájékoztatás
A Képviselői/szószólói Adatközlő Lap I-III. részében foglalt személyes adatok kezelése az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5.
§ (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul. Az adatkezelés jogalapja az Ön Infotv. 5. § (1)
bekezdés szerinti hozzájárulása.
A Képviselői/szószólói Adatközlő Lap I. részében foglalt adatok kezelésének célja a nyilvánosság
tájékoztatása az Országgyűlés honlapján.
A Képviselői/szószólói Adatközlő Lap II. részében foglalt személyes adatok kezelésének célja az Országgyűlés
Hivatalával, valamint az Országgyűlés elnökével való az országgyűlési képviselői/nemzetiségi szószólói
tevékenységgel összefüggő kapcsolattartás.
A Képviselői/szószólói Adatközlő Lap III. részében foglalt személyes adatok kezelésének célja az
országgyűlési képviselői/nemzetiségi szószólói megbízatással összefüggő juttatások rendelkezésre bocsátása,
és az Országgyűlés Hivatala által kezelt épületekbe való belépéshez, valamint a szavazórendszer kezeléséhez
szükséges dokumentumok kiállítása.
A Képviselői/szószólói Adatközlő Lapon szereplő személyes adatainak helyesbítését, törlését, zárolását az
Országgyűlés Hivatalához eljutatott írásbeli nyilatkozatával bármikor kezdeményezheti.
Nyilatkozatok
1.

A tájékoztatást megismertem és aláírásommal hozzájárulok ahhoz, hogy az Országgyűlés Hivatala a
Képviselői/szószólói Adatközlő Lap I-III. részében foglalt adatokat e hozzájáruló nyilatkozat
visszavonásáig, de legfeljebb az országgyűlési képviselői/nemzetiségi szószólói megbízatásom alapján
engem megillető járandóságok kifizetéséig kezelje.

2.

A Képviselői/szószólói Adatközlő Lap III/4. pontjában foglaltak alátámasztására mellékelem a lakcímet
igazoló hatósági igazolvány másolatát.

3.

A Képviselői/szószólói Adatközlő Lap III/11-12. pontjaival kapcsolatban kijelentem, hogy a
személygépkocsi saját, illetve házastársam tulajdonát képezi. A tulajdonjog igazolásául és a
Képviselői/szószólói Adatközlő Lapon feltüntetett adatok alátámasztására a gépjármű forgalmi
engedélye – és amennyiben a forgalmi engedélyből a tulajdonos személye nem állapítható meg, a
gépjármű törzskönyve – fénymásolatát mellékelem.

4.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a. az én tulajdonomban és a velem közös háztartásban élő közeli hozzátartozóim tulajdonában nincs
Budapesten az ingatlan-nyilvántartásban lakóház, vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan,
kijelentem továbbá, hogy közjogi tisztségviselőként lakáshasználatra, vagy budapesti lakhatással
összefüggésben támogatásra vagy egyéb juttatásra nem vagyok jogosult,

............................................................................
aláírás
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b. az én tulajdonomban illetve a velem közös háztartásban élő közeli hozzátartozóim tulajdonában a
Budapest ……………………………… kerületi ingatlan-nyilvántartásban a ……………………………. helyrajzi
szám alatt felvett lakóház vagy lakás van, amelynek megszerzésére öröklés vagy ajándékozás útján
került sor és az ingatlanon más személynek haszonélvezeti joga áll fenn, továbbá közjogi
tisztségviselőként lakáshasználatra, vagy budapesti lakhatással összefüggésben támogatásra vagy
egyéb juttatásra nem vagyok jogosult.
5.

Tudomásul veszem, hogy az Ogytv. 110. § (2a) és (2b) bekezdései alapján részemre a budapesti lakóház,
vagy lakás használata kizárólag olyan ingatlanban történhet, amellyel kapcsolatban az Ogytv.-ben
meghatározott kizáró okok nem állnak fenn. Tudomásul veszem továbbá, hogy a lakóház vagy lakás
rendeltetésszerű használata során felmerülő költségek – a bérleti díj kivételével – engem terhelnek, a
nem rendeltetésszerű használat során bekövetkezett károkért pedig felelősséggel tartozom.

6.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben a Képviselői/szószólói Adatközlő Lap III. fejezetében
foglaltakhoz képest adataimban, vagy megtett nyilatkozataimban változás következik be, azt írásban
haladéktalanul közlöm az Országgyűlés Hivatala Gazdasági Főosztályával.

7.

Tudomásul veszem hogy változás bejelentése esetén az átvezetésre a bejelentés napjától számított 3
munkanapon belül – a Képviselői/szószólói Adatközlő Lap III/13/a. és III/16/a. pontok vonatkozásában
a bérleti szerződésben foglaltak szerint megállapított határidőre tekintettel – kerül sor.

8.

Tudomásul veszem, hogy az Ogytv. 111. § (1a) és (1b) bekezdései alapján a képviselői tevékenységem
ellátására alkalmas iroda kizárólag olyan ingatlanban biztosítható, amellyel kapcsolatban az Ogytv.-ben
meghatározott kizáró okok nem állnak fenn.

9.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy részemre a lakás vagy az irodai elhelyezés céljára biztosítandó
ingatlan ismeretében az Ogytv.-ben meghatározott kizáró okokkal kapcsolatban külön nyilatkozatot
teszek, továbbá a részemre biztosítandó ingatlan bérleti szerződését használatra jogosultként írom alá.

10. Hozzájárulok ahhoz, hogy az Ogytv. 111. § (4) bekezdése alapján rendelkezésemre bocsátott mobiltelefon
szolgáltatás keret túllépésének megfelelő összeg, illetőleg az esetleges jogosulatlan üzemanyagkártya
felhasználásnak megfelelő összeg tiszteletdíjamból kerüljön levonásra.
11.

Az Infotv. 5. § (1) a) pontja alapján hozzájárulok ahhoz, hogy az Országgyűlés Hivatala a képviselői
adatközlő lapon közölt személyes adataimat kezelje.

12. Elfogadom, hogy amennyiben az Országgyűlés Hivatala nevében – az Ogytv., illetve az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 52. § (5)
bekezdése alapján – kötelezettséget vállalok, a Képviselői/szószólói Adatközlő Lapon szereplő
aláírásomat egyidejűleg az Ávr. 60. § (3) bekezdésében előírt aláírás-mintának kell tekinteni.
13. Milyen formában kívánja megkapni az Országgyűlési Naplót? (HHSZ. 131. § (5) bekezdés)
elektronikus úton

elektronikus adathordozón

kinyomtatva

………………………., 2014. hó……………nap……………..

………………………………………………………
aláírás



Az alpontok közül a megfelelőt kérjük bekarikázni.
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Kitöltési tájékoztató
Kérjük, hogy a Képviselői/szószólói Adatközlő Lapot NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL kitölteni, valamint az
adatbázisból már kitöltött adatait ellenőrizni szíveskedjék!
Az I. részhez
1.
„Név”: A személyazonosságát igazoló okmányban szereplő név. Az a) pontban található „ELŐNÉV”
kitöltésekor (amennyiben rendelkezik ilyennel) az Önt megillető és használt előnevét szíveskedjen feltüntetni
(pl.: dr., prof, id., ifj., stb.).
2.
„Közszereplésben használt név”: Csak akkor töltse ki, amennyiben nem az 1. pontban közölt teljes
nevét kívánja a törvényalkotói munkája során használni (pl.: elhagyja a dr. előnevet, nem használja 2.
utónevét, stb.).
3.
„Korábban volt-e országgyűlési képviselő?” A megfelelő választ kérjük, szíveskedjen az (a)- f)
pontok) mellett IGEN vagy NEM válasszal jelezni. Amennyiben az adatbázisból nyomtatott adatközlő lapon
már szerepel a válasz, kérjük, ellenőrizze az adatokat.
4.
„Jelenlegi mandátumhoz jutásának módja”: A mandátumszerzés módját (egyéni
választókerület/ országos nemzetiségi lista/ országos lista) az a)-c) pontok közül a megfelelő sorban
szíveskedjen feltüntetni.
5.
„Képviselővé/szószólóvá választásának napja”: Azon országgyűlési választási nap, melyen a
képviselői mandátumát megszerezte. (Az országgyűlési választások napja.)
6.
„Képviselőcsoporti tagság / független”: Azon párt képviselőcsoportjának megnevezése melynek
tagja, illetve független képviselői mandátum esetén ennek feltüntetése.
7.
„Egyéb ökormányzati választott testületbeli tagsága/tisztsége(i)”: Az Országgyűlésről szóló
2012. évi XXXVI. törvény (Ogytv.) 80. §-a szabályozza az országgyűlési képviselő összeférhetetlenségét.
Ennek (1) bekezdése kimondja, hogy a képviselői megbízatás – a (2) és (4) bekezdésben meghatározott
kivételekkel – összeegyeztethetetlen minden más állami, önkormányzati és gazdasági tisztséggel vagy
megbízatással. A rendelkezés értelmében a képviselő elláthat polgármesteri megbízatást, azonban ennek
fennállása alatt az Ogytv. 104. § (1) bekezdése szerinti képviselői tiszteletdíjra és – amennyiben nyilatkozata
szerint polgármesteri megbízatásával összefüggésben költségtérítésben vagy költségátalányban részesül –
üzemanyagkártya használatára nem jogosult. Kérjük a törvényi rendelkezést figyelembe venni szíveskedjen.
„A testületben betöltött szerep” megjelölését aláhúzással szíveskedjen jelezni, majd szíveskedjen
megadni annak időintervallumát. Több választott testületbeli tagsága, tisztsége esetén a soron következő
pontokban van lehetősége ezek feltüntetésére. Amennyiben szerepeltetni kívánja korábbi tagságát, tisztségét
is, úgy kérjük a rendelkezésre álló mezőket kitölteni szíveskedjen.
8.
„Nyilvános (választópolgárok által is elérhető) postacíme”: A nyilvánossággal megosztani
kívánt, kapcsolattartást szolgáló postai címe. (Amennyiben van ilyen; pl.: Országgyűlés Irodaháza, vagy egyéb
nyilvános postafiók címe, stb.)
9.
„Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége”: A megfelelő választ szíveskedjen
aláhúzni, vagy az adatlapon helytelenül szereplő aláhúzást javítani! Felsőfokú végzettség
esetén kérjük a „FELSŐFOK” mező melletti „egyetem/mesterfokozat”, (a hagyományos egyetemi
végzettség mellett, a bolognai rendszerben bevezetett: MA- Master of Art, vagy MSc- Master of Science
végzettség), vagy „főiskola/alapfokozat” (a hagyományos főiskolai végzettség mellett, a bolognai
rendszerben bevezetett: BA- Bachelor of Art, vagy BSc - Bachelor of Science) közül a megfelelőt
kiválasztani és aláhúzni.
10. ”Iskolai végzettség(ek) / szakképzettség(ek) / szakképesítés(ek) / abszolutórium”:
Kérjük, itt tüntesse fel azon iskolai végzettségét(eit), szakképzettségét(eit), szakképesítését(eit), - és az
ezekhez kapcsolódó részletező adatokat -, melyek elvégzését igazoló oklevéllel/bizonyítvánnyal rendelkezik és
amelyeket fel kíván tüntetni a képviselői adatlapján. Az ABSZOLUTÓRIUM: Amennyiben a képzés
feltételeként előírt tantárgyi követelményeket sikeresen teljesítette, de ezt követően nem tett sikeres
záróvizsgát, vagy a 2011. évi CCIV. tv. 51. §-ában előírt nyelvvizsgá(kat)t nem szerezte meg, vagy egyéb - a
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felsőoktatási intézmény által a felsőfokú végzettség megszerzéséhez előírt - követelmény teljesítése elmaradt.
Abszolutórium esetén csak az intézmény és a kar nevét kérjük feltüntetni.
11. „Tudományos fokozata(i)/címe(i)”: Kérjük, itt tüntesse fel azon tudományos fokozatát(ait),
címét(eit), melynek viselésére jogosult (pl.: akadémikus, tudományok doktora, tudományok kandidátusa,
PhD, DLA, egyetemi doktor, hittudományi doktor, habilitált doktor, stb.). A doktori fokozatok, címek
rendjéről részletes útmutatást adnak a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. 16.§ (4), 53. § (7),
illetve 105-106. §-ának irányadó rendelkezései.
12. „Államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga”:
Az adott nyelv(ek) megadása után kérjük a nyelvvizsga fokánál zárójelben található jelölésekből „(A, B, C)”
karikázza be a nyelvvizsga-bizonyítványának megfelelőt. /A= szóbeli, B= írásbeli, C= komplex)
13. „Nyelvvizsgával el nem ismert nyelvismerete(i)”: Az adott nyelv(ek) megadása után kérjük a
nyelvismeret szintjének aláhúzással történő megjelölését.
14. „Saját szerkesztésű (vagy megbízott által szerkesztett) honlapjának címe”: Itt tüntetheti fel
saját honlapjának címét [(a) pont)]. Kérjük, hogy a megfelelő válasz aláhúzásával nyilatkozzon annak az Ön
országgyűlési adatlapján linkként történő megjelenítéséről [(b) pont)].
15. Nyilatkozat arról, hogy az Országgyűlés honlapján az életrajza megjelenjen, az ott található alternatívák
szerint.
16.

„Adatok kitöltésének dátuma”: Az a dátum, amely napon Ön az ADATLAPOT kitölti.

17. „Nyomtatás dátuma”: (Ezt a mezőt a program automatikusan tölti ki!) Az a dátum, mely az
Ön ADATLAPJÁNAK adatait az adott napon, az Országgyűlés adatbázisában aktuálisan megtalálható
adattartalom alapján mutatja a lekérdezés, vagy az azt követő nyomtatás során, illetve a képviselői honlapján.
A II. részhez
1.
„Születési név” (amennyiben nem egyezik meg az I/1. pontban közölttel)”: A pontot csak akkor töltse
ki, amennyiben az I. rész 1. pontjában található „név” mező adataival nem megegyező tartalmú.
2.

„Anyja neve”: Édesanyjának, az Ön személyazonosságát igazoló okmányban található leánykori neve.

3.
„Személyi száma”: A személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványán szereplő, 11 jegyű
személyi azonosítója. Az adatbázisban már szerepel az adat, kérjük szíveskedjen ellenőrizni.
5.

„Születési hely”: A személyazonosságát igazoló okmányban szereplő születési hely.

6.

„Születési idő”: A személyazonosságát igazoló okmányban szereplő születési idő.

8.

„Lakóhely”: A lakcímet igazoló hatósági igazolványán szereplő, bejelentett lakóhely.

9.
„Tartózkodási helye”: A mező kitöltése csak akkor szükséges, ha nem egyezik meg a II. rész 8.
pontjában található „Lakóhely” mező adataival. Ilyen esetben a lakcímet igazoló hatósági igazolványán
szereplő, bejelentett tartózkodási hely.
10.
„Országgyűlés hivatalos dokumentumainak kézbesítési címe”:
Az országgyűlési munka során használt címe, melyre a képviselői munkájához kapcsolódó hivatalos
dokumentumok kézbesítését kéri. A mező kitöltése elengedhetetlen képviselői munkája
támogatásához, ezért kérjük, mindenképp szíveskedjen kitölteni!
11.

„Jelenlegi mobiltelefon száma”: Az alakuló ülés előkészítése során hívható mobiltelefonszám.
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A III. részhez
1.

4. ponthoz: A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.
törvény 5. § (4) bekezdése szerinti adatokat kérjük feltüntetni.

2.

7. ponthoz: Azt a bankszámlát kérjük feltüntetni, amelyre a tiszteletdíj átutalását kéri a nyilatkozat
kitöltője.

3.

9. ponthoz: Amennyiben a nyilatkozat kitöltője ellát polgármesteri megbízatást (főpolgármesteri,
főpolgármester-helyettesi, megyei közgyűlési elnöki, megyei közgyűlési alelnöki, polgármesteri,
alpolgármesteri, helyi önkormányzati képviselői és nemzetiségi önkormányzati képviselői megbízatás),
az Ogytv. 104. § (1) bekezdése szerinti tiszteletdíjra nem jogosult.

4.

10. ponthoz: Amennyiben a nyilatkozat kitöltője polgármesteri megbízatásával összefüggésben
részesül költségtérítésben vagy költségátalányban, az Ogytv. 80. § (4) bekezdése szerint
üzemanyagkártya használatára nem jogosult.

5.

12. ponthoz: Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kossuth téri mélygarázsba – tűzvédelmi előírások miatt –
gázüzemű gépjármű nem hajthat be.

6.

15. és 17. pontokhoz: Amennyiben a nyilatkozat kitöltőjének van ismerete számára és az Ogytv.
előírásainak is megfelelő lakásról vagy irodahelyiségről, kérjük megjelölni annak azonosító adatait
(tulajdonos és elérhetősége, ingatlan címe, helyrajzi száma, stb.).

7.

16. ponthoz: A kipontozott részre az Ogytv. 111. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő (a
választókerület székhelye, vagy a választókerületben található település, országos listán mandátumot
szerzett országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló esetében bármely magyarországi település)
helységnevet (fővárosi egyéni választókerületben mandátumot szerző országgyűlési képviselő esetében
a fővárosi választókerületet) kell beírni.

8.

19. ponthoz: a nyilatkozat kitöltőjének különböző technikai színvonalú telefonkészülékek közül kell
választania.
A IV. részhez

Kérjük, hogy a IV. részben szíveskedjen a fejlécben található „Képviselő/szószóló neve, azonosítója”
rovatot is nyomtatott betűkkel kitölteni!

15

