Orsz6ggy0l6s
Mentelmi bizotts6g
1055 Budapest, Kossutn-t6r t_3.

Vagyon-, jtivedelem- 6s gazdasfgi 6rdekelts6gi nyilatkozat
o

rsziggyiil6si k6pvisel6szdmdra

A nyilatkozatot ad6 szem6lye

l.

A nyilatkozatotad6': Dr. Szab6 Tiinde

a)

orsz6esviil6si k6pvisel6

b) az orczAgguldsi

k6pvisel6vel kdzds h{aartasban 616 hilzas- vary 6lett6rs (a tov6bbiakban: blzas-

/6lett6rs)

c)

azors?Agrytildsi kdpvisel6vel kdzds hiztartdsban 616 gyermek (a tovribbiakban: gyermek)

2.

Az orszdggytildsi k6pviselo neve: Dr. Szab6 Tiinde

3.

Ahizas-ldlett6rs

4.

A gyermek(ei)

neve: Dr. Sivolt Akos

neve:

Sivolt Dori6n, (on6llo vagyonnal nem rendelkezik)
Sivolt Karolina (on6ll6 vagyonnal nem rendelkezik)

.

Csak a saj6t szem6ly6re vonatkoz6 adatokat toltse ki (al6hfz6ssal vary bekarik6z6ssal)!

A) r6sz
VAGYONI NYILATKOZAT
I.

Ingatlanok*
1.

a)

A teleptilds neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):
Budapest II/A. keriilet

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga: 825 nm

c)

Mtivel6si

6ga (vagy a mtivel6s

d)

Az 6piilet

fr rendeltetds

al6l kivett tertilet elnevez6se):

szerinti jellege (lak6h6z, iidUl6, gazdasdgi dptilet stb.),

az dptilet alaptertilete:

La,k6h6z l77nm

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hSz,tirsashilz, sz<ivetkezetihiz., miiemldk, mtihely,

izlet, mtiterem, rendel6, gardzs, b6nyatelek stb.):

Csalfdi hfz

0

A nyilatkoz6 jogilll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvez6,
bdrl6 stb.):

Tulajdonos

g)

Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni hrinyad

h)

A szerz6s jogcime, ideje

(a

m6n6ke:

3/8 tulajdoni hinyad

jogviszony kezdete):

2010. adfs-v6tel

.

Az ingatlan-nf lv6ntart6si adatokkal megegy ezoen kell kitdlteni

!

2.

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

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

d)

Az 6ptilet fo rendeltetes szerintijellege (lak6h6z, tidtil6, gazdasdgi dptilet stb.),
az dptilet alaptertilete:

lakfs, 52nm

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hdz,tilrsash6z, szdvetkezetihdz, mriemldk, mtihely,
lizlet, mriterem, rendel6, garizs, b6nyatelek stb.): tirsashfz

f)

A nyilatkoz6 jogilll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvez6,

b6rlostb.):

haszon6lvez6

g)

Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad mert€ke:

h)

A szerz6s jogcime, ideje

(a

jogviszony kezdete): 2001. haszon6lvezeti jog

3.

a)

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

II. keriilet

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga: 44nm

c)

Mfiveldsi 6ga (vagy a mrivelds al6l kivett tertilet elnevez6se):

d)

Az 6ptilet fo rendeltetds szerintijellege (lak6hiz, iidtil6, gazdasigi dptilet stb.),

azdptiletalaptertilete: tirsashfz

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hdz,tfursashtn, szdvetkezetihiu., miieml6k, miihely,
tizlet, miiterem, rendel6, gardzs, bdnyatelek stb.): iizlet (iroda)

0

A nyilatkoz6 jogiillsa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszniil6, haszondlvez6,
b6rlo stb.): tulajdonos

g)

Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad

h)

A

szerz6s jogcime, ideje (a jogviszony

mdrt6ke: lll

kezdete): 2014. ad6s -v6tel

4

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga: ..........

c)

Mtivel6si 6ga (vagy a mtivelds al6l kivett tertilet elnevez6se):

d)

Az dptilet fo rendeltet6s szerinti jellege (lak6hin, tidtil6, gazdasigi 6piilet stb.),
az 6ptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hdz,tirsashdz, szdvetkezetihtz, mtiemldk, mfihely,
tizlet, mriterem, rendel6, garins, b6nyatelek stb.):

0

A nyilatkoz6 jogiil6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszniil6, haszondlvezo, b6rlo

g)

Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni hrinyad mdrt6ke:

h)

A

s

szerzds jogcime, ideje (a jogviszony kezdete):

5.

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Mtiveldsi

d)

Az 6piilet fo rendeltet6s szerintijellege (lak6hia, Udiil6, gazdasdgi 6piilet stb.),

6ga (vagy a mtivelds

al6l kivett tertilet elnevez6se):

az 6ptilet alaptertilete:

e)

Azingatlan jogi jellege (csal6di hiz,tdrsashdz, szdvetkezetihir, mtieml6k, mtihely,
izlet, mtiterem, rendel6, gartzs, biinyatelek stb.):

0

A nyilatkozo jog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszndl6, haszon6lvez6, bdrl6 stb.):

g)

Kozcis tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad mdrt6ke:

h) A szerzds jogcime, ideje (a jogviszony kezdete):

6.

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Mtiveldsi irya (vagy a mrivelds alol kivett tertilet elnevez6se):

d)

Az dptilet fo rendeltetes szerintijellege (lak6haz, tidtilo, gazdasdgi dpiilet stb.),
az dptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hiz,tArsashin, szdvetkezetihtr-, mtiemlek, mtihely,
tizlet, mtiterem, rendelo, gardzs, b6nyatelek stb.):

0

A nyilatkoz6 jogill6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszondlvezo, b6rlo

g)

Kozcis tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad m6rt6ke:

h)

A

s

szerzds jogcime, ideje (a jogviszony kezdete):

7.

a)

A teleptilds neve, ahol

b)

Az ingatlan tertiletnagysiiga:

c)

Mrivel6si

d)

Az 6pi,ilet fo rendeltet6s szerinti jellege (lakohdz, UdUI6, gazdasigi 6piilet stb.),

az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):

6ga (vagy a mtivelds

al6l kivett tertilet elnevez6se):

az eptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hdz, tdrsashdz, szdvetkezeti hdz, miiemldk, mrihely,
iizlet, mtiterem, rendel6, gardzs, b6nyatelek stb.):

0

A nyilatkozo jogiil6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve taft6s haszndl6, haszondlvez6,berl6 stb.):

g)

Kozcis tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad m6rt6ke:

h)

A

szerzds jogcfme, ideje (a jogviszony kezdete):

II
Nagy 6rt6kii ing6s6gok

1. G6pjf rmiivek:

a)

szem6lygdpkocsi:

tipus

a szerzds ideje, jogcime
tipus
a szerzfls ideje, jogcime
tipus
a szerz6s ideje, jogcime

b)

tehergdpj6rmti, aut6busz:

tipus

a szerzfls ideje, jogcime:
tipus
a szerzfls ideje, jogcime:
tipus
a szerz€s ideje, jogcfme:

tipus

c)
a szerzds ideje, jogcime:

tipus
a szerz€s ideje, jogcime:
tipus
a szerzds ideje, jogcfme:

2.Yizi vagy l6gi jirmii:

a)

jellege:
tfpusa:

a szerzds ideje, jogcfme:

b)

jellege:
tipusa:
a szerz€s ideje, jogcfme:

3. V6dett miialkotis, v6dett gyiijtem6ny:

a)

egyedi alkot6sok:
megnevez6s

db

megnevez6s

db

megnevez6s

db

megnevez6s

db

megnevezds

db

megnevez6s

db

a szerzfls ideje, jogcfme:

a szerzds ideje, jogcime:

a szerz€s ideje, jogcime:

b)

gytijtemdny:

a szerzfls ideje, jogcime:

a szerzds ideje, jogcime:

a szerzfls ideje, jogcime:

4.

Egy6b, darabonkdnt vagy k€szletenkdnt (gytijtemdnyenkdnt) a mindenkori kdpviseloi
alapdfj hathavi dsszegdt meghalad6 drtdkti ing6s6g:

a)

megnevezds:

a szerzds ideje, jogcime:

b)

megnevez6s

a szerzds ideje, jogcime:

c)

megnevez6s:

a szerzds ideje, jogcime:

d)

megnevez6s:

a szerzfls ideje, jogcfme:

e)

megnevez6s:

a szerzds ideje, jogcime:

5.

Ertdkpapirban elhelyezett megtakaritiis vagy egyeb befektetds (reszv6ny, kcitv6ny,
rdszjegy, kincst6{egy, vagyonjegy, nagy 6rt6kri biztosit6s stb.):

megnevez6s:

n6v6rtdk, biztositiisi cisszeg:
megnevez6s:

ndvdrt6k, biztos(t6si risszeg:
megnevez6s:

ndv6rt6k, biztosf t6si osszeg:
megnevezds:

nev6rt6k, biztositdsi osszeg:

megnevez6s:

ndvdrt6k, biztositdsi osszeg:

6.

Takar6kbetdtben elhelyezett megtakarit6s:
Ft

7.

A mindenkori k6pvisel6i alapdij hathavi <isszeget meghalad6k€szpdnz:
Ft

8.

Az Osszessdgdben a mindenkori kdpvisel6i alapdij hathavi dsszegdt meghalad6
penzintezeti sz6mlakdvetel6s vagy m6s, szerz6dds alapj6n fenn6ll6 p6nzkdvetelds:

a) plrrzintezeti sz6mlak<ivetel6s:
forintban: 5.750.000.devi z6ban ( forintdrtdken

b)

m6s szerz6dds alapjiln fenniil16 pdnzkdvetelds osszege:
Ft

9.

M6s, jelent6sebb drtdkti vagyont6rgyak, ha azok egytittes 6rt6ke a mindenkori kdpvisel6i
alapdij hathavi cisszeg6t meghaladja:

megnevez6s:

megnevezds: .......
,

megnevezes:
megnevezds:
megnevez6s:
megnevez6s:

megnevezds: .......
megnevez6s:

III
Tartozdsok
Ebben a rovatban k6rjiik felttintetni a ktiztartozfs cim6n, valamint a p6nzint6zettel
yagy magdnszem6lyekkel szemben esetlegesen fenn6ll6 tartozisait

1.

Koztartozris (ad6, v6m, illet6k, tb-j6rul6k stb.):
Ft

2.

Penzintflzettel szembeni tartoz6s (hitel, kolcs<in stb.):

Bankt6l felvett hitel, amelynek jelenlegi fennmarad6 tisszege 4.500.000.- Ft (h6zast6rssal
ktiztisen felvett)

3.

Mag6nszem6lyekkel szembeni tartoz6s:
Ft

IV
Egy6b ktizlend6k

B) r6sz.
.I

6 vrc n E L E M NYI LAT KO ZAT

(az orsziggytilesi k6pvisel6 javadalmazisin kivtili ad6koteles jovedelmek)

1.

Foglalkoz6sa: iigyv6d
Munkahelye: Dr. Sivolt-Szab6 Ugyv6di Iroda
Sztinetelteti-e

foglalkoz6s5t:

isen
nem

Foglalkoz6s6bol szSrmazil havi ad6koteles (brutto) j<ivedelme: --- Ft

2.

Az l. pontban irt foglalkoz6s6n kivtili, valamennyi olyan tevdkenysdge, amelyb6l ad6k6teles
jovedelme szdrmazik:

a)

A tevekenys6g

b)

A kifizet6 szemdlye
(kiveve a jogszab6lyon alapul6 titoktart6si kdtelezettsdg al6 es6 tevdkenysdgek):

E

mberi

c)

E

megnevez€,se:

Olimpiai Etetjirad6k

r6forrf sok Miniszt6riuma

Ajdvedelem rendszeressdge (havi, egy6b rendszeressdgii, eseti vagy id6szakos):

havi

d)

-

A jovedelem (brutt6) risszege: ttirv6ny szerint

Csak az Sllami vezeto tdlti ki!

a)

A tevdkenyseg megnevez6se: SPORTERT FELELOS AU,AfUTITKAR

b)

A kifizeto szemdlye
(kiv6ve a jogszab6lyon alapul6 titoktart6si kdtelezetts6g al6 eso tevdkenysegek):

Emberi Er6forrf sok Miniszt6riuma

c)

Ajdvedelem rendszeressdge (havi, egydb rendszeress6gti, eseti vagy idSszakos):

havi

d)

A jovedelem (brutto) osszege: ttirv6ny szerint

a)

A tev6kenys6g megnevez6se:

b)

A kifizet6 szemdlye
(kiveve a jogszab6lyon alapul6 titoktart6si kotelezettsdg ald es6 tev6kenys6gek):

c)

Aj6vedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rendszeressdgti, eseti vagy id6szakos):

d)

A jovedelem (brutt6) osszege:

C) r6sz
G AZDASAGI ERDEKELTS EGI

NYILATK OZAT

Gazdasfgi tdrsasdgban fenn6ll6 tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:
I.

1. Gazdasdgi t6rsas6g neve: Sfvott-Szab6

Ugyv6di lroda

2.

Szdkhelye: 1023 Budapest

3.

Gazdas6gi t6rsas6g formdja: Egy6ni Ugyv6di

4.

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

II. Felh6vfui u. 9/A. fsz. 1.
lroda

tulajdonos

5.

A tulajdoni 6rdekeltseg keletkezdsekori arinya: 100

6.

A tulajdoni 6rdekelts6g jelenlegi ar6nya: l00oh

7.

Nyeresdgbol val6 rdszeseddse: 100 oh

8.

A gazdas6gi t6rsasrigban viselt tisztsdge: iig1v6d, iigyvezetd

o

II.

1.

Gazdas6gi tiirsas6g neve

3.

Gazdas6gi t6rsas6g form6ja:

4.

Az 6rdekelts6g form6ja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. esetdn beltaglktiltag stb.):

5.

A tulajdoni 6rdekelts6g keletkezdsekori

6.

A tulajdoni 6rdekelts6g jelenlegi ar6nya:

8.

A gazdas6gi

tdrsasSgban viselt tiszts6ge:

arinya:
....

.... %
o./

/o

III.

1.

Gazdasdgi t6rsas6g neve:

2.

Szdkhelye:

3.

Gazdas6gi t6rsas6g formdja:

4.

Az 6rdekelts6g form6ja (tulajdonos, r6szvdnyes, bt. esetdn beltag/ktiltag stb.):

5.

A fulajdoni 6rdekelts6g keletkezdsekori arilnya:

.... %

6.

A rulajdoni 6rdekelts6g jelenlegi ar6nya:

....%

7.

Nyeresdgbol val6 rdszesed6se

....%

8.

A gazdas6gi t6rsas6gban viselt tiszts6ge:

Iv
l.

Gazdas6gi t6rsas6g neve:

3.

Gazdas6gi tilrsasilg formiija:

4.

Az 6rdekelts6g form6ja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. eset€n beltaglktiltag stb.):

5.

A tulajdoni 6rdekeltseg keletkezdsekori

6.

A tulajdoni drdekeltseg jelenlegi arilnya:

7.

Nyeresdgb6l val6 rdszeseddse:

8.

A gazdas6gi t6rsas6gban viselt tiszts€ge:

ar6nya:

... %
..................%
o/
/o

v.

1.

Gazdas6gi tdrsas6g neve:

3.

Gazdas6gi t6rsas6g form6ja

4.

Az 6rdekelts6g formdja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. esetdn beltag/ktiltag stb.):

5.

A tulajdoni 6rdekelts6g keletkezdsekori ardnya:

6.

A tulajdoni 6rdekelts6g jelenlegi arhnya:

o/
/o

7.

Nyeresdgb6l val6 r6szesed6se

%

8.

A gazdas6gi t6rsasdgban viselt tiszts6ge:

o/
/o

vI.

l.

Gazdas6gi t6rsas6g neve:

2.

Szdkhelye: .............

3.

Gazdas6gi t6rsasdg form6ja

4.

Az erdekeltsdg form6ja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. esetdn beltag/ktiltag stb.):

5.

A tulajdoni 6rdekeltsdg keletkezdsekori ardnya:

6.

A tulajdoni 6rdekelts6g jelenlegi

7.

Nyeresdgbdl val6 r6szeseddse

8.

A gazdas6gi t6rsasdgban viselt

arinya:

o/
/o

............%
%

D) r6sz.

KIMUTATAS
az orsziggytil6si k6pvisel6nek az Orsziggyiildst6l, sajit pirtj6t6l vagy k6pvisel6csoportjf t6l,
illetve a ttirv6nyhoz6i munkit tf mogat6 alapitvf nyt6l kapott, a k6pvisel6 munkdj6nak
ellftisihoz sziiks6ges vagy rzzal szoros tisszefiigg6sben l6v6 juttatfsokr6l 6s ingyenes

hasznilatba adott dolgokr6l
(a tovibbiakban: juttatis)

A juttat6s ideje

A juttat6s drtdke

A juttat6s megnevez6se

2018.05.-tol

SIM kdrtya

0

2018.05.-tol

SIM krirtya

0

2018.05.-t6l

Mobiltelefon lPhone X 64GB

270.8s2.-

2018.05.-tol

Mobiltelefon Samsung Galaxy

2018.05.-tol

SIM k6rtya

0

2018.05.-t6l

SIM k6rtya

0

2018.05.-t6l

245.500.-

2018.05.-tol

Notebook Dell Latitude 5480 +
eg6r + t6ska
Nyomtat6 Canon I-SENSYS
MF249DW
Router Asus DSL-AC55U

40.060.-

2018.05.-tol

Lenovo ThinkPad L57 0 laptop

296.950.-

2018.05.-t6l

J5

45.753.-

80.640.-

trlsk6val

2018.05.-t6l

Lenovo ThinkPad L57 0 laptop

296.950.-

t6sk6val

.

2018.05.-t6l

irodahaszn6lat

tcirvdny szerint
meghatdrozott 6rtdk

2018.05.-t6l

tev6kenysdget segito szem5lyzet

torveny szerint
meghat6rozott 6rtek

Csak az illlami vezetb t6lti ki!

I

E) r6sz.

KIMUTATAS
az orsziggyiildsi k6pviseldnek k6pvisel6i megbizatisSval tisszefiigg6sben kapott ajind6kair6l
az e nyilatkozat D) pontja alf nem tartoz6 ingyenes juttatisair6l
(a tov6bbiakban: ajfnd6k)

Az ajind6koz6s ideje

'

Csak az irllami vezeto tdlti ki!

Az ajdnddk megnevez6se

Az ajinddk drteke

6s

)

F) r6sz.

KIMUTATAS
bf rmilyen tev6kenysdge, ing6 vagy ingatlan tulajdona, illetve ezel<hez ffiz6d6 egy6b jogosultsiga

alapjin, tovfbb6 e nyilatkozat C) pontjfban megieltilt gazdasAgi t6rsasig(ok)nak juttatott 6llami,
illetve eur6pai uni6s tSmogatfsokr6l
(a tovfbbiakban: tdmogatis)

A tdmogat6s
megszerzes6nek

A t6mogat6s
megszerzds6nek

A

A

A

t6mogat6s

t6mogat6st

t6mogat6s

iogosultja

jogcime, m6dja

id6pontja

nyfjto

c6lja

t6mogat6s
6rteke

A

-

Csak az Sllami vezetl tdlti ki!

)

A t6mogat6s
megszer26s6nek

A t6mogat6s
megszer26s6nek

A

A

A

t6mogatSs

t6mogat6st

t6mogat6s

jogosultja

jogcime, modja

id6pontia

nyuito

c6lia

tilmogat6s
6rtdke

A

Kelt: Budapest,z02l6v januir h6 04. nap

a)

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem kdzds hlztandsban 615 hinas-l1lett6rsam,

Dr. Sfvolt Akos
valamint

n

yi

I

a velem kOzds hlztartdsban dl6 gyermeke(i)m,

atkoz atdtI nyrlatkozatait. *

a kdpvisel6 al6ir6sa

*

Csak az orszdggytildsi kdpviselo tolti ki!

