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Az OrszdggyLildsrol sz6l6 2012.6vi XXXVI. tijrvdnv L rnelldklete alapjrin

Vogyon-, jAvedelem- ds gazdasdgi drdekeltsdgi nyilotkozot orszdggyiilisi
kipvise16 szdmdra

A nyilatkozatot ad6 szemdlye

L

A nyilatkozatot ad6: orszdggviili.si klpvisel1

a)
b)

orsz6ggyiil6sikdpvisel<i
az orszriggyi.ildsi k6pvisel6vel kdz6s h6ztartlsban 616 hrizas- vagy 6lettrirs (a

tov6bbiakban: hrizasJdlettrirs)

c)

az orszriggyril6si k6pviselcivel kdzds hri.ztartdsban 6l<i gyermek (a tovribbiakban

gyermek)
2

Az orszriggyiil6si k6pvisel6 neve: Fi)ldi Ldsz16

3

A h6zas-ldlett6rs neve: Fdldi Lriszl'nd

4

A gyermek(ei) neve: FAldi Mdrton Levente
Fdldi Mdtvds

Vagyoni;llapot idSpontja: 2021.12.31. l6vihaqyva: 2022.01.21- Nyomtatva: 2022.O1.21

A) r6sz

V.{GYO\I \YILATKOZAT
I

Ingatlanok'

l.

a)

A telepiilds neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):
Ceglid. Mdria utca 10.

b)

Az ingatlan teriiletnagys6ga:
398 m'

c)

Mrivel6si riga (vagy a mrivelds al6l kivett teriilet elnevezdse):

d)

Az 6ptilet 6 rendeltetdse szerinti .jellege (lak6h6z. ildiilti, gazdas6gi 6piilet stb.). az
dpiilet alapteriilete:
lak6hdz

e)
f)

Az ingatlan jogijellege (csakldi hriz, trirsashriz. szdvetkezeti h6z, miiemldk, miihely,
lizlet, miiterem, rendel6, gar6zs, b:inyatelek stb.):
csalddi hdz
A nyilatkoz6 jogdll6sa (tulajdonos, rilland6, illetve tart6s hasznel6, haszondlvez<i, birl6
stb.):

c)

tulajdonos
Kdz6s tulajdon eset6n a tulajdoni hrinyad mdrteke: l/2

h)

A szerzdsjogcime. ideje (ajogviszony kezdete): ytrel,

1999

2.
a)

A telepiil6s neve, ahol az ingatl^n fekszik (Budapesten keriilet is):

Ceglid
b)

Az ingatlan terilletnagys6ga:
I 0000 m'

Az ingarlan-nyilvdLntan6si adarokkal megegyezrien kell kitdlteni!
Vagyoni,llapot id,pontta: 2021.12.31. JivAhagyva: 2022.01.21. Nyomtava: 2022,01.21

c)

M0veldsi 6ga (vagy a miivelis al6l kivett tertilet elnevezdse):
gttimdlcsds

d)

Az iptilet fi rendeltet6se szerintijellege (lakohia, tidtil<i, gazdas6gi ipi.ilet stb.), az
iptilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogijellege (csakidi h6z. t6rsashriz. szdvetkezeti h6z, mileml6k, rn0hely.
lizlet, mfiterem, rendel<i, ga16zs, brinyatelek stb.):

l)

A nyilatkoz6 jogrilkisa (tulajdonos, illand6. illetve tart6s hasznril6, haszonilvezo, birl6
srb.):

c)

tulajdonos
Kdzds tulajdon eset6n a tulajdoni hrinyad m6ndke:

h)

A szerzdsjogcime. ideje (ajogviszony kezdete): vdtel, 2000

///

3.
a)

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

Ceglid
b)

Az ingatlan teriiletnagysega:
31000 m'

c)

Miivelisi

6ga (vagy a

miivelis al6l kivett teriilet elnevez6se):

giimt)lcsds
d)

Az 6piilet f;j rendeltetdse szerintijellege (lak6h6z, iidiil6, gazdasrigi dpiilet stb.), az

ipiilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogijellege (csakidi h6z, tdrsashdz, szijvetkezeti hriz, mtieml6k, mi.ihely,
tizlet, m[iterem, rendel<i, gariizs, b6nyatelek stb.):

f)

A nyilatkoz6 jog6llisa (tulajdonos,6lland6. illetve tart6s hasznril6, haszon6lvez6, bdrl<i
stb.):

tulajdonos
K6zds tulajdon eset6n a tulajdoni hinyad m€rtdke: I / I
h)

A szerzdsjogcime, ideje (ajogviszony kezdete): vdtel. 2007

4,
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a)

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

Ceglid

b)

Az ingatlan teriiletnagys6ga:
22988 m'

c)

M[vel6si

6ga (vagy a miivel6s al6l kivett tertjlet elnevezdse):

szrintd

d)

Az 6piilet fii rendeltetdse szerintijellege (lak6hitz. iidtil6, gazdas6gi dpiilet stb.), az
6ptilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csakidi hiv, tirsashitz, szcivetkezeti hriz, m[ieml6k, miihely,
lizlet, miiterem, rendelti, gar6zs, brinyatelek stb.):

f)

A nyilatkoz6 jog6lLisa (tulajdonos, rilland6, illetve tart6s hasznel6, haszondlvez6, b6rl5
srb.):

g)

tulajdonos
Kdzris tulajdon eset6n a tulajdoni hrinyad m6ndke: 1/1

h)

A

szerz6s jogcime. ideje

(ajogviszony kezdete): vitel, 2010

Vagyoniellapot id6pontja: 2021.12.31. J6vehaqyva: 2022.01.21. Nyomtatva: 2022.01.21
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II.
Nagr' 6rt6kii ing6s:igok

l. G6pj6rmfivek:
Kia Sporrage 2000

a) szemdlygdpkocsi:
a szerz6s ideje, jogcime:

tipus

2018. vdtel

Renault Tv'ingo 1,3
a szerzts ideje, jogcfme:

tipus

20 16. vdtel

b) teherg6pjrirmi.i, aut6busz:

t

ipus

t

ipus

a szerz6s ideje, jogcime:

c) motorker6kp6r:
a szerz€s ideje. jogcfme:

2.

Yizi vagy l6gi jCrmii:

a)

jellege:
tipusa:
a szerzds ideje. jogcfme:

3. V6dett

miialkotis, v6dett gyriijtem6ny:

a) egyedi alkot6sok:

a szerzds ide.je..jogcime:

megnevezese

db

megnevezise

db

---

b) gytijtcrniny:

a szerzds ideje. jogcime:

----

Vagyonidllapot td6pontja: 2021.12.31. l'vhhagyva: 2022.01.21. Nyomtatva: 2022.O1.21
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Egy6b, darabonkdnt vagy kiszletenk6nt (gyrijtem6nykint) az Orsziggyiil6snil sz6l6
2012. evi XXXVI. tdrvdny 104. $ (l) bekezd6se szerinti kipvisekii tisaeletdij hathavi
tisszegit meghalad6 irtdkii ing6s6g:

a) megnevez6s:
a szerzds ideje. jogcime:

5.

Ertdkpapfrban elhelyezett megtakarit6s vagy egy6b befektetds (rdszv6ny, kdtviny,

riszjegy, kincsuirjegy. vagyonjegy. nagy drtdkil biztositris. stb.):
megnevezes:

nivirtik, biaositrisi 6sszeg:

6.

Takarikbet6tben elhelyezett megtakaritis:

7

Az Orszdggyiil6srcil sz616 2012.tvi XXXVI. ldrv6ny 104. g ( I ) bekezddse szerinti
k6pviseloi tiszteletdij hathavi risszegdt meghalad6 kdszpdnz: ---- Ft

li.

Az cisszessigiben az Orsz6ggy dsrol sz6l6 20 | 2. dv i XXXVI. t<irv6ny I 04. { ( | )
bekezddse szerinti kdpviseloi tiszteletdij hathavi <isszegit meghalad6 hitelintdzeti
sz6m lakrjvetelds vagy m6s. szerzridds alap.jrin fennrill6 p6nzkdvetelds:

a)

hitelintizeti
forintban:

9

500 000 Ft

sz6m Iakdvetelds

----

devizriban (forint6rt6ken):

b)

I

---

m6s szerztidis alapjdn lennrill6 p6nzkdvetel6s tisszege: ----- Ft

Mris, jelentcisebb drtdkI vagyonuirgyak, ha

szol6 2012.6vi XXXVI. tdrv6ny 104. g
hathavi <isszeg6t meghaladja:

(l)

ok egytittes ertike az Orszriggy isnil
bekezddse szerinti kdpviseloi tisztelerdij

az

megnevezis: -----

Vagyoni Sllapot iddfton1a: 2021.12.31. l6vehagyva: 2022.01.21. Nyomtatva: 2022_01.21

1

ilt.
'I

a

rtozisok

Ebben a rovatban k6rjiik feltiintetni a ktiztartozfs cim6n, valamint a hitelint6zettel vagy

maginszem6lyekkel szemben esetlegesen fennrill6 tartozfsait

l.

Kdztanozds (ad6. vrim.

illetik. tb..irirulik stb.): ----- forint

2. Hitelint6zettel szembeni tartozris (hitel. kcilcsdn stb.):
3. Mag6nszemilyekkel szembeni tanozes:

----

---

forint

l'orint

l\.
Egy6b ktizlend6k

vagyonl ,llapot idaponAa: 2021.12.31. l6v'haqyva: 2022.01.21. Nyomtatua: 2022.01.21.
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B) r6sz

.IOvEDELIMNYI LATKoZAT
(az orsziggyiil6si k6pviseki javadalmazisAn kiviili ad6ktiteles jtivedelmek)
I

Foglalkozrisa:

---

Munkahelye: ----Sziinetelteti-e foglalkozdsrit?: ---Foglalkozrisrib6l szirmaz6 havi ad6k6teles (brutt6) jdvedelme:
----- Ft
1

Az l. pontban irt foglalkozrisrin kivtli, valamennyi olyan tevikenysdge, amelyb6l
ad6kdteles jdvedelme sz6rmazik:

a)

A tevikenys6g megnevez6se: -----

b)

A kifizet<j szem6lye (kivive ajogszabrilyon alapul6 titoktartrisi ktitelezetts6g akl
tevdkenys6gek):

es<i

---

c)

Ajdvedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rendszeress6g, eseti vagy id<Sszakos):

d)

A jdvedelem (brutt6) 6sszege:

---

---

Ft

Csak az orszigg5,rilisi kdpvise16 tdhi ki!
vagyoniS apot id6pontja: 2021.12.31. J6v'hagyva: 2022.01.21. Nyontatva: 2022.01.21

C) r6sz

GAZDASA(;I ERDEKf,LTSE(;I NYILATKOZAT
Gazdas:igi tirsasigban fenn:ill6 tiszts6ge vagt' 6rdekelts6ge:

t.

l.
2.

Gazdasdgi lirsasSg neve: -----

3.
4.

Cazdas6gi tirsasrig form6ja:

Szdkhelye:

------

Az 6rdekeltsdg form6ja (tulajdonos, rdszvenyes, bt. esetin beltag/kiiltag stb.):

5.
6.

A tulajdoni 6rdekeltsdg keletkez6skori ar{nya:

7.
8.

Nyeres6gb6l val6 r6szesed6se'. -----

A tulajdoni irdekeltsdg jelenlegi ardnya:

---

---

---

%o

o/o

o/o

A gazdasrigi tdrsas6gban viselt tisas6ge:

---

Vagyoni Sllapot iddpon1a: 2021.12.31. l6v6hagyva: 2022.01.21. Nyomtatva: 2022.01.21
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I)) r6sz
KIMT]TATAS
az orsziggyiil6si k6pviseltinek az Orszfggl iil6stiil, saj:it p:irtj:it6l vagl'
k6pvisel6csoportjit6l, illetre a tiin'6n1'hozrii munkit t{mogat<l alapitvfnytril kapott, a
k6pviseki munkijAnak elldt6srihoz sziiks6ges vagy azzal szoros iisszefiigg6sben l6v6
juttat:lsok16l 6s ingycnes haszn6latba adott dolgokrril (a tov:ibbiakban: juttatis)

A j uttat:is ideje
20 11. 06

2011.06.

A j uttatis nrcgnt'r cz6se

A j uttatis 6rt6ke

Uzcmanyagkirtyu

Tdn-iny szerint
meghuldrozott drtik

Tevdkenysiget segitd

Tdrviny szerint
meghutirozott drttk

szemdlyzet

2011. t0

lroduhas:ndlut

Tdrviny szerint
meghatdrozott drtdk

2011. l0

Xerox multifunkci6s
nvomlal6

105

2011. 10.

Asus rouler

11 210

TP Link srick

5 000 lbrint

2011.

l0

000./irinr

lifinr

2015. 10.

(.)ur:on

2017. 01

Lukdshoszndlut

Tlin'iny szerint
meghatdrozott drtik

2018. 06

Titken RSA

I

201 8. 06

Sim

kirtya

0./brint

2018.06.

Sim kartyu

0.forint

20tu.06

Notehook DeII Lutitude

2J5 500.fbrint

G

inu-3 giirg6.s

::i

k

l9 800.forinr

2

ltql lbrint

5180 +egir+ tiska

2021 0J

Lenovo ThinkPad
Nolebook

T

l1

296 950 Jbrint

Csak az onz6ggyiilisi k€pvise16 tdhi ki!
Vagyoni'llapot iddpontja: 2021.12.31, l6vehagyva: 2022.01.21. NyomtoNa: 2022.01.21

-ltE) r6sz

KIMT]TATAS
az orsziggyiil6si k6pviseliinek k6pviseltii megbizatrisrival tisszefiigg6sben kapott
aj:ind6kair6l 6s az e nyilatkozat D) pontja ali nem tartozri ingyenes juttatisair6l (a
tor'6bbiakban : aj6nd6k)

Az ajind6koz:is ideje

Az ajrind6k megnevez6se

Az ajInd6k 6rt6ke

Csak az orszig$/0lCsi kipvise16 tdlti ki!
Vagyonl'llapot id62ohtja: 2021.12.31. )dvShagyva: 2022.01.21. Nyomtatva: 2022.01.21
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F) rtsz

KIMUTATAS
brirmilyen tev6kenys6ge, in96, vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhez fiiz6d6 egy6b
jogosults:iga alapjr{n, tov:ibbri e nyilatkozat C) pontjriban megieltilt gazdas:igi
trirsasrig(ok)nak juttatott illami, illetve eurripai uni6s tAmogatdsokr6l (a tov6bbiakban:
tdmogatis)
A t{mogalrs

.\ limogrlts

joeosullja

A limogrl{s
megsrcrrasdn.k

joB(im.. m6djr

Fitldi Ldsz16

Zitlditi,;

A timogst{st

A rimogrtlsr

yijl6

artake

id6ponlj,

202

1

EMGA.EU

1iJ 8J8
lbrint

EMGA-Et)

376

tinnguti.\
Fbldi Ltisz16

,\ timogrl{s caljr

Tlrtilerulupti 202 I
linngulri.s

97

t

/itrint

Kelt: Cegldd ,2022 6v 0l h6 21. nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem egy kdzds h6ztart6sban 6kj hrizas-/6lettrirsam,

hdzastdrsam

valamint a velem kdzds h6zartAsban 6ki gyermeke(i)m.
Fdldi Mdrton Levente, FAldi Mdtyas
nyilatkozadt/nyilatkozatait.'

a k6pviselo akiir6sa

Csak az orsziggy0l€si kepviseld titlti ki!
Vagyonielbpot id6pon0a: 2021.12.31. l,vehagyvd: 2022.01.21. Nyomtatva: 2022.01.21

