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A nyilatkozatot ad6 szem6lye

l.

A nyilatkozatot

a)
b)

orszirggyfil6si k6pviselo

ad6'.

orszdgg,,{ilisi kdpviselci

az orsziggytil6si k6pvisel6vel kozos hdztart6sban elo hSzas- vagy dlettrirs (a
to v6bb iakban : hdzas- I elett6rs)

c)

az orszirggytil6si k6pvisel6vel kcizos hdztartdsban 616 gyermek (a tov6bbiakban:
gyermek)

2

Az orszilggytil6si kdpviselo neve: Fdldi Ldszli

3

A hdzas-l6lett6rs neve: Fd ldi Ldszlond

4

A gyermek(ei) neve: Fdldi Mdrton Levente
Fdldi Mdtyds

Vagyoni

lllapot id6pontja: 2019.12.31. l6vdhagyva: 2020.01.27. Nyomtatva: 2A20.01.27.
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A) r6sz

VAGYONI NYILATKOZAT
I.
Ingatlanok'
1.

a)

A telepiilds neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten keriilet is):
Cegldd, Mdria utca 10.

b)

Az ingatlan terliletnagys6ga:
398

m'

c)

Miiveldsi 6ga (vagy a mtivelds al6l kivett teri,ilet elnevez6se):

d)

Az 6ptilet 6 rendeltetdse szerintijellege (lakohin, iidtil6, gazdasflgi 6pi.ilet stb.), az
epti let alapterii lete

:

lakdhdz

e)

0

Azingatlan jogijellege (csal6di hSz,tdrsashflz, szdvetkezetihiz, mtiemldk, miihely,
tizlet, mfiterem, rende16, garizs, bdnyatelek stb.):
csalddi hdz
A nyilatkozo jogilll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszndlo, haszon6lvezo, b6rl6
stb.):

s)

tulajdonos
Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad m6rtdke: l/2

h)

A

szerzes

jogcime, ideje

(a

jogviszony kezdete): vdtel, 1999

,,

a)

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

b)

Az ingatlan terii letnagys6ga:

I

0000 m'

Az ingatlan-nyilvintart6si adatokkal megegyez6en kell kitolteni!
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c)

Mtivel6si 6ga (vagy a miivelds alol kivett tertilet elnevez6se):
gtilmolcsos

d)

Az dptilet 6 rendeltet6se szerintijellege (lak6hin, iidiil6, gazdasdgi 6ptilet stb.), az
6pti let alapterti lete

e)

:

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hLz, tdrsashdz, szovetke zeti hin, mfieml6k, miihely,
tizlet, mtiterem, rende16, gdrazs, biinyatelek stb.):

0

A nyilatkozo jogirll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6lo, haszon6lvez6, bdrl6
srb.):

s)

tulajdonos
Kcizos tulajdon eset6n a tulajdoni hdnyad m6rt6ke:

h)

A

szerzds

jogcime, ideje

(a

l/l

jogviszony kezdete): vdtel, 2000

3.
a)

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

b)

Az ingatl an terii letn agy silga :
34000 m'

c)

Miivel6si 6ga (vagy a mfivel6s al6l kivett teriilet elnevezdse):
gtilmolcsds

d)

Az dpiilet ffi rendeltetdse szerinti jellege (lak6hia tidtil6, gazdasdgi dpiilet stb.), az
6ptilet alaptertilete

:

e)

Azingatlan jogijellege (csal6di htz,ttrsashilz, szovetkezetihdz, mrieml6k, mtihely,
izlet, mfiterenr, rendelS , gardzs, btlnyatelek stb.):

0

A nyilatkozo jog|ll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvezo, b6rl6
stb.):

s)

lulajdonos
Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m6rtdke:

h)

A

szerzds

jogcime, ideje

(a

l/l

jogviszony kezdete): vdtel, 2007

4.
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a)

A teleptil6s neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):
Cegldd

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:
22988 m'

c)

Mtivel6si 6ga (vagy a mtivelds al6l kivett tertilet elnevezdse):
szdnto

d)

Az 6ptilet ffi rendeltetdse szerintijellege (lakoh6z, tidtil6, gazdasigi 6piilet stb.), az
6pti let alapterti lete

:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h|z, tilrsashilz. szovetkezeti hLz, mtieml6k, mtihely,
izlet, mtiterem, rende16 ,, garilzs, b6nyatelek stb.):

0

A nyilatkozo jogill6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszondlvezo, b6rl6
stb.):
tulajdono,s

g)

Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad m6rtdke

h)

A

szerzes

jogcime, ideje

(a

I/l

jogviszony kezdete): vdtel, 2010

Vagyoni 1llapot iddpontja: 2019.12.31. J6vdhagyva: 2020.01.27. Nyomtatva: 2020.01.27,
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II
Nagy 6rt6kii ing6srigok

l. G6pjnrmiivek:
a) szemdlygdpkocsi:

a szerzds ideje, jogcime:

Kia Sportage 2000

tipus

2018, vdtel

Renault Twingo 1,3
a szerz€s ideje, jogcfme:

tipus

20I6, vdtel

b) tehergdpj 6rmti, aut6busz:

tfpus

a szerz6,s ideje, jogcfme:

c) motorker6kp6r:

Yamaha 125 cm3

a szerzds ideje, jogcfme:

2. Yizi vagy l6gi
a)

tipus

2016, vdtel

jirmfi:

jellege:
tfpusa:

a szerzds ideje, jogcfme:
3. V6dett miialkotris, v6dett gyfijtem6ny:
a) egyedi alkotrlsok:
megnevezdse

db

megnevezdse

db

a szerzds ideje, jogcime: -----

b) gytijtemdny:

a szerzds ideje, jogcime: -----

Vagyoni 6llapot id6pontja: 2019.12.31. J6vdhagyva: 2020.01.27. Nyomtatva: 2020.01.27.
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Egydb, darabonkdnt vagy k6szletenk6nt (gyrijtemdnykdnt) a mindenkori k6pviseloi
alapdij hathavi cisszegdt meghalad6 drtdkfi ingosdg:

4

a) megnevez6s:

a szerz€s ideje, jogcfme:

5

Ertdkpapfrban elhelyezett megtakarftiis vagy egydb befektet6s (16szv6ny, kcitv6ny,
reszjegy, ki ncst6rj egy, vagyonj egy, nagy 6rt6kti b iztos it6s. stb. ) :

megnevez6s:

ndvertdk, biztos(t6si cisszeg:

6.

Takar6kbetdtben elhelyezett megtakar(tds: ----- Ft

7.

A nrindenkori k6pvisel6i alapd(j hathavi

8

Az osszessdgdben a mindenkori kdpvise16i alapdij hathavi cisszegdt meghalado
pdnzint6zeti szitmlakovetel6s vagy m6s, szerzodes alapj6n fenniillo pdnzkovetel6s:

a)

pdnzintdzeti szilmlakcivetel6s:

cisszeget meghalado keszpenz:

----- Ft

forintban: ----dev

b)
9

izihan (forint6m6ken) : -----

nr6s szerzodes alapj6n fenn6llo p6nzkovetel6s osszege: ----- Ft

M6s, jelent6sebb 6rt6kfi vagyont6rgyak, ha azok egyi.ittes 6rt6ke a mindenkori

kdpviselSi alapd(j hathavi osszegdt meghaladja:
megnevezds: -----

Vagyoni 1llapot iddpontja: 2019.12.31, l6vdhagyva: 2020.01.27. Nyomtatva: 2020.01.27.
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III.
Tartozrisok
Ebben a rovatban k6rjtik feltiintetni a kiiztartoz6s cim6n, valamint a p6nzint6zettel vagy
maginszem6lyekkel szemben esetlegesen fennrlll6 tartozfsait
1. Koztartozds (ado, v6m, illet6k, tb. j6rul6k stb.): ----- forint

2. Penzintdzettel szembeni tartoz6s (hitel, kolcson stb.): 941 000 forint
3. Maganszem6lyekkel szernbeni tartozils ----- forint

IV
Egy6b ktizlendtik

Vagyonidllapot id6pontja: 2019.12.31. l6vdhagyva: 2020.01.27. Nyomtatva: 2020.01.27.
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B) r6sz

JOVEDBLEMNYILATKOZAT
(az orszirggyiil6si k6pvisel6 javadalmazis6n kivtili ad6ktiteles jtivedelmek)

I

Foglalkozilsa: ----Munkahelye: ----Szi.inetelteti-e foglalkoz itsi*? : - ---F o g I al ko zflsibol szdrmaz6 hav i adokote I e s (brutt5) j ovede I me :
----- Ft

2

Az l. pontban frt foglalkoz6s6n k(vtili, valamennyi olyan tev6kenys6ge, amelybSl
ad6koteles jovedelme sz6rmazik:

a)
b)

A tevdkenys6g megnevez6,se: -----

c)
d)

A jovedelem rendszeressdge (havi, egy6b rendszeress6g, eseti vagy idoszakos): -----

A kifizeto szem6lye (kiv6ve a jogszab6lyon alapulo titoktart6si kotelezetts6g al6
tev6kenys6gek): -----

es6

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

Csak az orsz6ggytil6si k6pviselo tcilti ki!
Vagyoni

lllapot id6pon$a: 2019.12.31. l6vdhagyva: 2020.01.27. Nyomtatva: 2020,01,27
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C) r6sz
GAZDASACT ERDEKELTSEGI NYILATKOZAT
Gazdasigi trirsasrigban fennril16 tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:

I

l.

Gazdas6gi trirsas6g neve: -----

2.

Szdkhelye: -----

3.
4.
5.
6.

Gazdasigi t6rsas6g form6j ai -----

.
8.

7

Az 6rdekelts6g form6ja (tulajdonos, rdszv6nyes, bt. esetdn beltag/ktiltag stb.): -----

A tulajdoni 6rdekelts6g keletkezdskori ardnya: ----- %
A tulajdoni drdekelts6g jelenlegi ar6nya: ----- %
Nyeresdgbol val6 rdszeseddse: -----

A gazdas6gi

o/o

t6rsas6gban viselt tiszts6ge; -----

Vagyoni

lllapot id6pontja: 2019.12.31. )6v6hagyva: 2020.01.27. Nyomtatva: 2020.01.27.
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D) r6sz

KIMUTATAS
az orsziggyiil6si k6pvisel6nek az Orszirggyiil6st6l, sajrit prirtjrit6l vagy
k6pvisekicsoportjit6l, illetve a tiirv6nyhoz6i munkit timogat6 alapitvrinyt6l kapott, a
k6pviselti munkrijrinak elkltrisrihoz sziiks6ges vagy azzal szoros tisszefiigg6sben l6vri
juttatisokr6l 6s ingyenes hasznilatba adott dolgokr6l (a tov6bbiakban: juttatris)

A juttatis ideje
2011.06.

A juttatis megnevez6se
Uzemanyagkdrtya

A juttatfs 6rt6ke
Torvdny szerint
rneghatdrozott drtdk

2011.06.

Tevdkenysdget segltri

Torvdny szerint

szemdlyzet

meghatdrozott ertdk

2011. t0

Irodaha,sznalat

Torvdny szerint
meghatdrozott ertdk

20t1. t0

Xerox multifunkcio.s
nyomtat6

105 000.forint

2011. t0

Lenovo Thinkpad L510

212 000 /brint

20t1. t0

Lenovo Thinkpad L510

242 000.forint

20t1. t0

A,stts

20t1.

Garzon Gina-3 gorg(is szdk

l9 800.forint

2015. r0

Lak(rshaszndlat

Torvdny szerinl
meghatdrozott drtdk

20t7.01.

Token RSA

l2

2018.06.

Sim kartya

0.forint

2018.06.

Sim kdrQa

0

2018.06

Notebook Dell Latitude
5480 +egdr+tdska

215 500.forint

10

rottler + TP Link stick 49 240./brinr

801

forint

forint

Csak az orsziiggyfil6si k6pvisel6 tcilti ki!
Vagyoni

illapot id6ponja: 2019.12.31. )6vdhagyva: 2020.01,27. Nyomtatva: 2020.01.27,
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E) r6sz

KIMUTATAS
az orszig gy fi l6si k6pvisekin e k k6pv iselti i m egb izatisfva l tisszefii gg6s ben ka pott
ajrlnd6kair6l 6s az e nyilatk ozat D) pontj a al6 nem tartozd ingyenes j uttatrisair6l (a
tovibbiakban : ajind6k)
Az ajind6koz:is ideje

Az ajind6k megnevez6se

Az aj:ind6k 6rt6ke

Csak az orsz6ggytil6si kdpviselo tolti ki!
Vagyonidllapot id6pontja: 2019.12.31. J6vdhagyva: 2020.01.27. Nyomtatva: 2020.01.27,
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F) r6sz

KIMUTATAS
brirmilyen tev6kenys6ge, ing6, vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhezffiziidiS egy6b
jogosultsrlga alapjin, tovibbrl e nyilatkozat C) pontj:iban megjeltilt gazdasrigi
t6rsas6g(ok)nak juttatott rillami, illetve eur6pai uni6s timogatrisokr6l (a tovrlbbiakban:
timogatris)
.\ timogatds

A t{mogat{s

A t{mogatds

A tfmogatdst

jogosultja

megszerz6s6nek

megszerz6s6nek

ny[jt6

jogcime, m6dja

id6poutja

Fdldi L(tszlo
Fdldi Ldszlo

Zolditds
tcinogatds

2019.

EMGA-EU

A tdmogatr{s c6lja

A tdmogatdst
6rt6ke

105 031

forint

Teriiletalapil 20t9
tdnogatcis

EMGA-EU

270 08s

forint

Kelt: Cegldd , 2020 ev 0l ho 30. nap

Jelerr rryilatkozathoz csatoltam a velem egy kozcishdztart6sban elo hdzas-/6lett6rsam,

hdzastdrsam

valamint a velem kozcis hiztartisban 616 gyermeke(i)m,
Faldi Mdrton Levente, Fdldi Mdtyds
nyi latkoz attfil nyilatkozatait.'

a k6pvise16 al6ir6sa

Csak az orsz6ggylil6si k6pvisel6 t<ilti ki!
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