Orsz6ggY0l6s
Mentelmi bizotts6q
1054 BudaPest, Sz6chenYi r1rP

Az Orsz6ggytil6sr6l szolo 2012. evi XXXVI. torveny 1. sz. mell6klete alapj6n
Vagyon-, jiivedelem- ds gazdasdgi irdekeltsdgi nyilatkozat orszdggyiildsi

kdpviself szdmdro

A nyilatkozatot ado szemelye

L

A nyilatkozatot ado: or.s:cigg1'filesi kepvi.self

a)
b)

orsz6ggytil6si k6pviselci

az orszaggyrilesi k6pvisekivel kozri s hiztartirsban
tov6bbiakban : hivas- I llettiirs)

616

hizas- vagy 6lett6rs (a

c)

az orszlggytildsi k6pviselovel kozoshilztartilsban 6lci gyermek (a tov6bbiakban:
gyermek)

2

Az orsziggyril6si k6pviselo neve: Jakab Peter Ddnes

3

A h6zas-l6lett6rs neve: Jakab-Kiss Orsolyu

4

A gyermek(ei) neve: Jukab Levente Vazul
Jakab .4lmos
.Iakab Lehel

Vagyoni lllapot

idipontja: 2019.12.31. )6vdhagyva: 2020.01.21. Nyomtatva:

2O2O.01.21

t;
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A) r6sz
VAGYONI NYILATKOZAT

I
Ingatlanok'
1.

a)

A teleptil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):
Miskolc

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:
106

m'

c)

Mtiveldsi

d)

Az 6ptilet fti rendeltetese szerinti jellege (lakoh6z, tidtil6, gazdasigi 6ptilet stb.), az

6ga (vagy a mtivel6s

6ptilet alapteriilete

e)

al6l kivett tertilet elnevez6se):

:

lakoha:, I06 m'
Az ingatlan jogi jellege (csal6di haz, tilrsashaz, szovetkezeti hiz, mtiernl6k, mtihely,
tizlet, mtiterem, rendelci, garazs, b6nyatelek stb.):
lakas

0

A nyilatkoz6 jogitllrisa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn5l6, haszon6lvez6, b6rlci
srb.):
tulajcktruts

g)

Koztls tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad mdrt6ke: 50'/o

h) A szerzls jogcime, ideje (a jogviszony

kezdete): udcisvetel, 2017.03.27

Az ingatlan-nyilvintan6si adatokkal megegyezcien kell kitolteni

!
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II.
Nagy 6rt6kii ing6s6gok

l. G6pjrlrmiivek:
tipus

a) szem6lygepkocsi:

a szerz6,s ideje, jogcime:
tipus

b) teherg6pj6rmti, aut6busz:
a szerz€,s ideje, jogcime:

tipus

c) motorker6kp6r:
a szerz€s ideje, jogcime:

2.Yizi vagy l6gi jirmii:
a)

jellege:
tipusa:

a szerz6,s ideje, jogcime:
3. V6dett mtialkotis, v6dett gyiijtem6ny:
a) egyedi alkotisok:
megnevez6,se

db

megnevcz6se

db

a szerz€,s ideje, jogcime: -----

b) gyrijtem6ny:

a szerzds ideje, jogcfme: -----

4.

Egyeb, darabonk6nt vagy k6szletenk6nt (gytijtem6nykent) a mindenkori k6pviselcii
alapdij hathavi osszeg6t meghalado 6n6kri ingos6g:

a) megnevez6s:
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I
a szerzes ideje, jogcime:

5.

Ert6kpapirban elhelyezett megtakarit6s vagy egy6b befektetes (reszv6ny, kcitv6ny,
reszj egy, kincstdrj egy, vagyonjegy, nagy 6rt6kti biztosit6s, stb. ) :

megnevez6s:

nev6rt6k, biztosit6si osszeg:

6.

Takardkbetetben elhelyezett megtakaritis: 0 Ft

7.

A mindenkori kdpviselcii alapdij hathavi osszcg6t meghalado k6szptnz:0Ft

8.

Az osszess6g6ben a mindenkori kepvisel6i alapdij hathavi cisszeg6t meghalad6
penzintdzeti szamlakoveteles vagy m6s, szerzodes alapj6n fenn6llo p6nzkoveteles:

a)

pdnzintezeti sz6mlakovetel6s:

forintban: 0
devizttban ( fori ntert6ken ) : 0

b)

9

m6s szerzodes alapj6n fennrillo penzkoveteles osszege: 0 Ft

M6s, jelent6sebb 6rt6kti vagyont6rgyak, ha azok egytittes ertekc a mindenkori

k6pvisel6i alapdij hathavi osszeg6t meghaladja:
megnevezls; -----

Vagyonilllapot iddpontja: 2019.12.31. )6vdhagyva: 2020.01,21. Nyomtatva: 2O20.01.21.

5

III.
Tartozisok
Ebben a rovatban k6rjiik feltiintetni a ktiztartozis cim6n, valamint a p6nzint6zettel vagy
magfinszem6lyekkel szemben esetlegesen fennill6 tartozisait

l.

Kriztartozas (ad6, v6m, illetek, tb. j6rulek stb.): ----- forint

2.Penzintezettel szembeni tartoz6s (hitel, kolcson stb.): 10.100.000 forint
3. Mag6nszem6lyekkel szcmbeni tartozds: ----- forint

IV
Egy6b ktizlend6k
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B) r6sz

TOvpnELEMNYILATKOZAT
(az orsziggyiil6si k6pvisel6 javadalmazfrshn kiviili ad6ktiteles jtivedelmek)

I

Foglalkozisa; ----Munkahelye: ----Sztinetelteti-e foglalkoz 6sdt? : -- - - Fogl al ko zirsib 6l szirmazl havi ad6kote I es (brutt6 ) j ovede I me :
----- Ft

)

Az l. pontban irt foglalkoz6s6n kivtili, valamennyi olyan tev6kenys6ge, amelybcil
adokoteles j ovedelme sz6rm azik:

a)

A tev6kenys6g megnevez6se: -----

b)

A kifizeto szem6lye (kiv6ve a jogszab6lyon alapulo titoktart6si kotelezetts6g alii eso
tev6kenys6gek): -

c)

A jovedelem rendszeress6ge (havi, egyeb rendszeresseg, eseti vagy idciszakos): -

d)

A jovedelem (brutt6) osszege: ----- Ft

Csak az orszirggyil6si k6pviselci tolti ki!
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C) r6sz
G AZD ASACT ERDEKELTSEGI NYILAT

KOZAT

Gazdasigi tdrsas6gban fenndll6 tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:
I

1.
2.

Gazdas6gi t6rsas6g neve: -----

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gazdas6gi t6rsas6g form6ja: -----

Szdkhelye: -----

Az 6rdekelts6g form6ja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. eset6n beltag/ktiltag stb.): ----A tulajdoni 6rdekelts6g keletkez6skori arinya: ----- %
A tulajdoni 6rdekelts6g jelenlegi arinya: -----%
Nyeres6gb6l valo rdszesedese: -----

o/o

A gazdas6gi tirsas6gban viselt tiszts6ge: -----
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D) r6sz

KIMUTATAS
az orszitggyiil6si k6pvisel6nek az Orszitugyiil6st6l, sajit prirtjit6l vagy
k6pviseldcsoportjdt6l, illetve a ttirv6nyhoz6i munkit timogat6 alap(tvrlnyt6l kapott, a
k6pvisel6 munkrljinak ellitrisfhoz sziiksdges vagy azzal szoros tisszefiigg6sben l6v6
juttatisokr6l 6s ingyenes haszn{latba adott dolgokr6l (a tov6bbiakban: juttatds)
A juttatis megnevez6se

A juttatris ideje

A juttatds 6rt6ke
30.362

201u.05.0t1

Samsttng Galaxy SB

t

20 t 8.05.08

Notebook Dell Latitude

245.500

5480+tasko+eger
20l8

tele./bnkdrna

torveny szerint
meghutarozott 6rtek

2018

iizemanyagkdrtyu

trin,dny szerint
meghatarozott ertek

2018

lakasberlet - Budapest

tdn'inv szerint
meghatarozott ertek

irodaberelt - Miskolc'

ttirviny szerint
meghatdrozott ertek

irodaberlet - O:d

torveny szerint
meghatarozott ertek

2019

Kinalo pult koronoval

35900

20t9

Lenovo ThinkPad L580
loptop taskdval

296950

2019

Lenovo ThinkPad L580
laptop taskdval

296950

2019

Router Asus DSL-AC55U

40060

2019

Nyo m t a t o C a n o n /-SENS

20t8.
20

t8

fS tt0640

MF269DW

20l9

G

rirgds korfrs munkaszik
1686/675

32410

20t9

Gtirgds karfts munka.szek

32410

t686/675
2019

Gtirgds karfas
t 686/675

mu

n

kaszek

32410

Csak az orsziiggyril6si k6pviselci tolti ki!
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E) r6sz

KIMUTATAS
az orszhggyii l6si k6pvisel6nek k6pvisel6i megbizatisiv al tisszefii gg6sben kapott
ajrlnd6kair6l 6s az e nyilatkozat D) pontj a alf nem tartozil ingyenes juttatisair6l (a
tovibbiakban : ajrlnd6k)
Az ajind6koz6s ideje

Az aj{nd6k megnevez6se

Az ajind6k 6rt6ke

Csak az orsziiggyiil6si k6pviseki tolti ki!
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-ilF) r6sz

KIMUTATAS
birmilyen tev6kenys6ge, ing6, vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhez ftiz6d6 egy6b
jogosultsdga alapjin, tovdbb6 e nyilatkozat C) pontjiban megieltilt gazdasdgi
tirsasig(ok)nak juttatott 6llami, illetve eur6pai uni6s timogatisokr6l (a tovibbiakban:
timogatds)
A timogatis

A timogatis

A t{mogatis

A timogatist

jogosultja

megszerz6s6nek

megszerz6s6nek

ny[jtri

jogcime, m6dja

id6pnntja

A timogat{s c6lja

,\ timogatist
i'rt6ke

Kelt: Miskolc , 2020 6v januarh6 27. nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem egy kozoshiztartitsban 6lci hrlzas-lelettirsam,

hazaslarsam
valamint a velem kozos hdztartdsban elci gyermeke(i)m,
3 gttermekenr
nyi I atkoz atht/ ny ilatkozatait.'

Itr L
a kepviselS al6[r6sa

Csak az orsziiggytil6si k6pvisel<i tolti ki!
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