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Onrz6ggy0t6s
Mentelmi bizotts6g
1055 Budapest, Kossutnl6r 1_3.

Az Orsz6ggyril6srol szol6 2012. 6vi XXXVI. trirv6ny l. mell6klete alapj6n

Vagyon-, j dvedelem- is gazdas dgi irdekeltsigi nyilatkozot orszdggt

[ilisi

kipviself szdmdra

A nyilatkozatot ad6 szemdlye

I

.

A nyilatkozatot ad6: orszdggyfildsi kdpviself

a)
b)

orsz6ggyiil6si k6pvisel6

c)

azorsziggyiil6si kdpvisel6vel kOzds hiztartilsban

az orsziggytil6si k6pvisel6vel kdzds hdztartisban 6lo hilzas- vagy 6lett6rs (a
to vribbiakb an hizas - I 6l ett6rs)
616 gyermek (a tov6bbiakban:

gyermek)
2,
a

Az orszitggyuldsi kdpviselo neve: Foldi Ldszlo

J

Ahinas-/6lett6rs neve : Foldi Ldszlond

4.

A gyermek(ei) neve: Foldi Mdrton Levente
Fdldi Mdtyds
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A) r6sz

VAGYONI NYILATKOZAT
I.
Ingatlanok'
1.

a)

A telepiil6s neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten keriilet is):
Ceglid, Mdria utca

b)

10.

Az ingatlan tertiletnagys6ga:
398

m'

c)

Mtivel6si 6ga (vagy

d)

Az 6piilet

e)

lak6hdz
Az ingatlan jogi jellege (csal6di hiiz, tSrsashdz, szovetkezetihdz, mtiemldk, mtihely,
tizlet, mtiterem, rendel6, gardzs, brlnyatelek stb.):

0

a mrivel6s

al6l kivett tertilet elnevez6se):

fi

rendeltet6se szerinti jellege (lak6hiz, tidiil6, gazdas6gi 6piilet stb.), az
6ptilet alapteriilete:

csalddi hdz
A nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszondlvezo,bdrlo
stb.):

s)

tulajdonos
Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m6rtekei l/2

h)

A szerzesjogcirne, ideje (a jogviszony kezdete): vetel,

1999

2.
a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga

:

t 0000 m'

Az ingatlan-nyilvdntartSsi adatokkal megegyez6en kell kitolteni

!
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c)

Mtiveldsi 6ga (vagy a mtivel6s al6l kivett tertilet elnevez6se):
gtiimdlcsds

d)

Az 6piilet fi rendeltet6se szerinti jellege (lakflhilz, iidtil6, gazdasdgi dptilet stb.), az
6ptilet alaptertlete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csakidi hiiz, trirsashiz, szilvetkezetihin, mtieml6k, mtihely,
[zlet, mriterem, rendel6, gardzs, bdnyatelek stb.):

0

A nyilatkoz6 jogilllilsa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvez6,bdrl6
stb.):

g)

tulajdonos
Kdzds tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad mdrtdke

h)

A

szerz6s

l/l

jogcime, ideje (ajogviszony kezdete): vdtel, 2000

3.

a)

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

Ceglid

b)

Az ingatlan teriiletnagys6ga:
34000 m'

c)

Mtivel6si 6ga(vagy a mtivel6s

a16l

kivett tertilet elnevez6se):

gfimi)lcsds

d)

Az dptilet

fi rendeltet6se szerinti jellege (lak6hin, tidtil6,

6ptilet alaptertilete

gazdasilgi 6ptilet stb.), az

:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csakldi h6z, t6rsashdz,szdvetkezetihirz, mrieml6k, mtihely,
[zlet, mriterem, rendel6, garizs, bSnyatelek stb.):

f)

A nyilatkoz6 joghllSsa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s hasznil6, haszon6lvezf,berlo
stb.):

s)

tulajdonos
Kozcis tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad mdrtdke:

h)

A szerzdsjogcfme, ideje (a jogviszony kezdete): vdtel, 2007

l/l

4.
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a)

A teleptilds neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten keriilet is)
Cegldd

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:
22988 m'

c)

Mtivel6si

6ga

(vagy a mtivel6s al6l kivett tertilet elnevez6se):

szdntd

d)

Az 6piilet 6 rendeltet6se szerinti jellege (lak6hdz, tidtil6, gazdasiigi 6ptilet stb.), az
dptilet alaptertilete

:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csakidi h5z, t6rsashin, szdvetkezetihdz, mtieml6k, mrihely,
tizlet, mtiterem, rendel6, gar6zs, binyatelek stb.):

0

A nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvez6,bdrl6
stb.):

g)
h)

tulajdonos
Kdzds tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad mdrtdke: 1/l
Aszerzflsjogcime, ideje (ajogviszony kezdete): vdtel, 2010
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II.
Nagy 6rt6kti ing6s6gok
1.

G6pjirmtivek:

a) szemdlygdpkocsi:

a szerzds ideje, jogcime:

Kia Sportage 2000

tipus

20I8, vdtel
Renault Twingo 1,3

a szerzds ideje, jogcime:

tipus

201 6, vdtel

b) tehergdpjdrmu, aut6busz:

tipus

a szerzds ideje, jogcfme:
c) motorkerdkp6r:

a szerzds ideje, jogcime:

Yamaha 125 cm3

tfpus

201 6, vdtel

2.Yizi vagy l6gi jfrmii:
a)

jellege:

-

tfpusa:

-

a szerzds ideje, jogcime:
3. V6dett miialkotfs, v6dett gyiijtem6ny:
a) egyedi alkot6sok:
megnevez6se

db

megnevezdse

db

a szerzes ideje, jogcime: -----

b) gytijtemdny:

a szerzds ideje, jogcime: -----
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Egy6b, darabonk6nt vagy k6szletenk6nt (gyrijtem6nyk6nt) azOrsziggyil6sr6l sz6l6
2012.6vi XXXVI. tdrv6ny 104. $ (l) bekezd6se szerinti k6pvisel6i tiszteletdij hathavi
6sszeg6t meghalad6 6rtdkri ing6sig:

4.

a) megnevezds:

a szerzds ideje, jogcime:

5.

Ert6kpap(rban elhelyezett megtakarit6s vagy egy6b befektet6s (r6szv6ny, kdtv6ny,
r6szjegy, kincst6rjegy, vagyonjegy, nagy 6rt6kfi biztos(t6s, stb.):

megnevezds:

ndvdrt6k, biaosit6si osszeg:

6.

Takardkbetdtben elhely ezett megtakaritits: 2 800 000 Ft

7

AzOrszirggytil6sr6l s26162012. 6vi XXXVI. t<irv6ny 104. $ (l) bekezd6se szerinti
kdpvisel6i tiszteletdij hathavi 0sszeg6t meghalad6 keszpenz: ----- Ft

8.

Az 6sszess6g6ben az Orsz6ggyril6sr6l sz6l6 2012. 6vi XXXVI. tdrv6ny 104. $ (l)
bekezd6se szerinti k6pvisel6i tiszteletdij hathavi dsszegdt meghalad6 hitelint6zeti
szrimlakdvetel6s vagy m6s, szerz6d6s alapj 6n fennrill6 p6nzkdvetel6s :

a)

hitelintezeti sz6mlakovetel6s:
forintban:
devizdban (forintdrtdken) : - - - - -

b)
9

mis szerzildds alapj6n fenn6ll6 p6nzkdvetel6s

<isszege:

----

Ft

M6s, jelent6sebb 6rt6kri vagyontargyak, ha azok egytittes 6rt6ke azOrszdggytil6sr6l
sz6l6 2012. 6vi

XXXVI. t0rv6ny

104. $ (1) bekezd6se szerinti k6pvisel6i tisaeletdij

hathavi 6sszeg6t meghaladj a:
megneve26s
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III.
Tartoz{sok
Ebben a rovatban k6rjtik felttintetni a ktiztartozis cim6n, valamint a hitelint6zettel vagy
m a gi[nszem6lyekkel szemben esetlegesen fennill6 tartozrisait
1. K<iaartozds (ad6, v6m, illet6k, tb. j6rul6k stb.): ----- forint

2.Hitelintezettel szembeni tartoz6s (hitel, kolcson stb.):
3. Maginszemdlyekkel szembeni

tartozts:

forint

forint

IV.
Egy6b ktizlend6k
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B) r6sz

JOVEDELEMNYILATKOZAT
(az orszitggyfil6si k6pvisel6 javadalmazisin kivtili ad6ktiteles jtivedelmek)

I

Foglalkozitsa: ----Munkahelye: ----Sztinetelteti-e foglalkoz 6stfi? : ----Foglalkozits6b6l sz6rm azo havi adokoteles (brutt6) j ovedelme:
----- Ft

2.

Az l. pontban irt foglalkoz6s6n kivtili, valamennyi olyan tev6kenys6ge, amelyb6l
ad6kdteles j 6 vedelme szdrmazik:

a)
b)

A tevdkenys6g megnevezdse: -----

c)
d)

A jtivedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rendszeress6g, eseti vagy id6szakos): -----

A kifizet6 szemdlye (kiv6ve a jogszab6lyon alapul6 titoktartrlsi kdtelezetts6g al6 es6
tevdkenysdgek): -----

A jdvedelem (brutt6) <isszege: ----- Ft

Csak az orsz6ggytildsi kdpvisel6

ti,lti ki!
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C) r6sz
G AZDASAGI ERDEKELTSEGI NYILATK OZAT

Gazdasigi tirsasigban fenn{ll6 tisztsdge vagy 6rdekelts6ge:

I.

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

Gazdas6gi t6rsasiig neve: -----

Sz6khelye:

----

Gazdas6gi t6rsas6g form6ja: -----

Az 6rdekelts6g form6ja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. eset6n beltag/ktiltag stb.):

----

A tulajdoni 6rdekelts6g keletkezdskori ar6nya: ----- %o
A tulajdoni 6rdekelts6g jelenlegi ar6nya: ----- %
Nyeres6gb6l val6 r6szesed6se:

---

o/o

AgazdasSgi t6rsas6gbanviselttiszts6ge: -----
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D) r6sz

KIMUTATAS
az or szitggyii l6s i k6pvisel6n ek az O r szhggiil6stdl, s aj 6t pd rtj 6t6l va gy
k6pvisel6csoportjrit6l, illetve a ttirv6nyhoz6i munkit timogat6 alapitvinyt6l kapott,
k6pvisel6 munkijinak ellitisflroz sziiks6ges vary azzal szoros dsszefiigg6sben l6v6
juttatisokr6l 6s ingyenes haszndlatba adott dolgokr6l (a tovdbbiakban: juttatis)

A juttatfs ideje
20 I

4. 06.

A juttatis megnevez6se
Uzemanyagkdnya

a

A juttatfs 6rt6ke
Torvdny szerint
meghatdrozott drtdk

2014.06

Tevdkenysdget segftd
szemdlyzet

Torvdny szerint
nxeghatdrozott drtdk

2011. 10

Irorlahaszndlat

Torvdny szerint
meghatdrozott drtdk

2014. 10.

Xerox multifitnkcios
nyomtato

105 000

forint

2014. 10

Lenovo Thinkpad L510

242 000

forint

l0

Lenovo Thtnkpad L510

242 000

forint

2014.

2014. 10

Asus router + TP Link stick 49 240

forint

2014. t0.

Garzon Gina-3 gorgcis szdk

19 800

forint

2015. 10.

Lakashaszndlat

Torveny szerint
meghatdrozott drtdk

2017.04.

Token RSA

I

2

20 I

8. 06.

Sim kdrQa

0

forint

20 t

8. 06.

Sirn kdrtya

0

forint

20 I

8. 06.

I,{ot

ook Dell Latitttde
5 480 + egdr+ taska

245 500 forint

eb

801

forint

Csak az orsz6ggytildsi kdpvisel6 t6lti ki!
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E) r6sz

KIMUTATAS
az orsziggyiil6si k6pvisel6nek k6pvisel6i megbizatirsrlvalOsszefiigg6sben kapott
6s az e nyilatkozat D) pontja alf nem tartozfl ingyenes juttatisair6l (a
tovibbiakban : aj ind6k)

ajfnd6kair6l

Az ajrindflkozits ideje

'Csak

az orsz6ggyiil6si kCpvisel6

Az ajfnd6k megnevez6se

Az ajfnd6k 6rt6ke

t0lti kil
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F) r6sz

KIMUTATAS
birmilyen tev6kenys6ge, ing6, vagy ingatlan tulajdona, illetve ezel<hez ftiz6d6 ery6b
jogosultsfga alapjin, tovfbbi e nyilatkozat C) pontjriban megiel6lt gazdasigi
tirsasdg(ok)nak juttatott {llami, illetve eur6pai uni6s t{mogatisokr6l (a tovibbiakban:
timogat6s)
A tdmogatds

A tfmogatds

A tf mogatds

A tdmogatfst

jogosultja

megszerz6s6nek

megszerz6s6nek

ny[jt6

jogclme, m6dja

iddpontja

Fdldi Ldszlo
Fdldi Ldszlo

Zoldftds
tdmogatds

2020.

Teriiletalapil
tamogatds

2020.

A tdmogatds c6lja

A tf mogatdst
6rt6ke

EMGA-EU

197 I 14

forint
EMGA-EU

363 645

forint

Kelt: Ceglid , 2021 eY 0l h6 26. nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem egy kdzds hdztartdsban 616 h6zas-l6lett6rsam,

hdzastdrsom
valamint a velem kdzds hdztartdsban 616 gyermeke(i)m,
Fdldi Mdrton Levente, Fdldi Mdtyds
nyi I atko zatrltlny i latko zatait.'

_.a k6pviselo alilirdsa

Csak az orsz6ggytil6si kdpvisel6

titlti ki!
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