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Az Orsziggyiil6srcil sz6l6 2012. 6vi XXXVI. torv6ny l. mell6klete alapjrln

Vogton-, jiivedelem- is gazdasdgi irdekeltsigi nyilatkozat orszdggtfrlisi

kipviselfl szdmdra

A nyilatkozatot ad6 szem6lye

I

.

a)
b)

A nyilatkozatot ado: orszosgvfilesi kepviself
orsz6ggytil6si k6pvisel6
az orszirggyil6si k6pvisel6vel k<izris hhztartSsban 616 hazas- vagy 6lett6rs (a
tov6bbiakb an; hhzas- l6lett6rs)

c)

az orsziggytil6si k6pvisekivel kriz<is hflnanisban 616 gyermek (a tov6bbiakban:
gyermek)

2.
3.
4.

Az orszeggyril6si kepviselo neve: Jakab Peter

Denes

Ahinas-lelett6rs neve: Jakab-Kris Orsolya

A gyermek(ei) neve: Jakab Levente Vazul
Jakab ilmos
Jakab Lehel

Vagyoni allapot id6pontja: 2020.12.31. lovdhagyva: 2021.01.17. Nyomtatva: 2021.01.17
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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)

Mtivel6si Lga (vagy a mtivel6s al6l kivett tertilet elnevez6se):

d)

Az 6ptilet fii rendeltet6se szerinti jellege (lak6h6z, tidtil6, gazdashgi 6ptilet stb.), az
6piilet alaptertilete :

e)

loktihdz, 106 m'
Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, tSrsash6z, szrivetkezetihdz, miieml6k, mfihely,
iizlet, mtiterem, rendelo, garhzs, b6nyatelek stb.):

f)

lakos
A nyilatkoz6 jog6lLisa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvez6,b1rl6
stb.):

g)

tulajdonos
Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni hinyad m6rt6ke:

h)

A

szerz6s

jogcime, ideje

(a

50%o

jogviszony kezdete): addsvdtel, 2017.03.27.

Az ingatlan-nyilv6ntartrisi adatokkal megegyez6en kell kittilteni!
Vagyoni

lllapot idapontja: 2020.12.31. )6vdhagyva: 2021.01.17. Nyomtatva: 2021.01.17.
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II.
Nagy 6rt6kii ing6sigok

l. G6pjirmiivek:
tipus

a) szemelygepkocsi:
a szerzes ideje, jogcime:

tipus

b) teherg6pj 6rmti, aut6busz:
a szerz6s ideje, jogcime:

tipus

c) motorkerekp6r:

a szerzes ideje, jogcime:

2.Yizi vagy l6gi jirmii:
a)

jellege:

-

tipusa:

-

a szerzes ideje, jogcime:
3. V6dett mtialkotis, v6dett gyijijtem6ny:
a) egyedi alkotasok:
megnevezese

db

megnevez6se

db

a szerzes ideje, jogcime:

b) gyu:temeny:

a szerzes ideje, jogcime:

4.

Egy6b, darabonk6nt vagy k6szletenk6nt (gyiijtem6nyk6nt) az Orszirggytil6snil sz6l6
2012.6vi XXXVI. trirv6ny 104. $ (l) bekezd6se szerinti k6pvisekii tiszteletdij hathavi
<isszeg6t meghalad6 6rt6kti ing6s6g:

Vagyoni 1llapot iddpontja: 2020.12.31. Jovahagyva: 2021.01.17. Nyomtatva: 2021.01.17,

I
a) megnevezes:

a szerzes ideje, jogcime:

5.

Ert6kpapirban

helyezett megtakarit6s vagy egy6b befektet6s (r6szv6ny, kcitv6ny,
r 6,szje gy, k i nc st6rj egy, vagyonj e gy, nagy 6rt6kLi b izto s itiis, stb. ) :
el

megnevez6s:

nev6rtdk, biztositisi osszeg:

6.

Takar6kbet6tben elhelyezett megtakaritSs: 0 Ft

7

AzOrszitggytil6sr6l s26162012. 6vi XXXVI. tcirv6ny 104. $ (l) bekezd6se szerinti
k6pviselrii tisaeletdij hathavi 6sszeg6t meghalado klszpbnz: 4 I 00000 F t

8.

Az <isszess6g6ben az Orszdggyiil6srcil sz6lo 2012. 6vi XXXVI. t<irv6ny 104. g ( I )
bekezd6se szerinti k6pviseltii tiszteletdij hathavi risszeg6t meghalad6 hitelint6zeti
sz6mlak<ivetel6s vagy mis, szerzcid6s alapjrin fennril 16 p6nzkrivetel6s :

a)

hitelintlzeti sz6mlakovetel6s
forintban: 0
deviziban (fori nt6rt6ken) : 0

b)
9.

m6s szerzod6s alapjdn fenn6llo penzkoveteles osszege: 0 Ft

M6s, jelenttisebb 6rt6kii vagyont6rgyak, ha azok egytittes 6rt6ke az Orszirggytil6sr6l

sz6l62012.6vi XXXVI. t<irv6ny 104. $ (l) bekezd6se szerinti k6pvisel6i tiszteletdij
hathavi 6sszeg6t meghaladja:
megnevezds:

Vagyoni

lllapot idSpontja: 2020.12.31. lovdhagyva: 2021.01.17. Nyomtatva: 2021.01.17,
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III.
Tartozisok
Ebben a rovatban k6rjiik feltiintetni a ktiztartozis cim6n, valamint a hitelint6zettel vagy
maginszem6lyekkel szemben esetlegesen fenn6ll6 tartozisait

l. Koztartozas

(ado, vam, illetek, tb. j6rul6k

stb.):

forint

2. Hitelint6zettel szembeni tartoz6s (hitel, kdlcsdn stb.):

3. Ma gbnszemelyekkel szembeni

tartozirs:

9.

150.000 forint

forint

IV.
Egy6b ktizlenddk

Vagyoni

lllapot id6pontja: 2020.12.31. lovdhagyva: 2021.01.17. Nyomtatva: 2021.01.17.
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B) r6sz'

JOVEDELEMNYILATKOZAT
(az orszitggyfil6si k6pvisel6 javadalmazisin kiviili ad6kiiteles jtivedelmek)
I

Foglalkoz6sa:
Munkahelye:
Sztinetelteti-e foglalkoz irsirt? : ----Fo g I alkozirs eb6 I szinrtazo hav i ad6kote le s (brutt6) j ovede lme
----- Ft

2.

:

Az I. pontban irt foglalkoziisSn kivtili, valamennyi olyan tev6kenys6ge, amelyb6l
adokotele s j <iv edelme szirmazrk:

a)

A tev6kenys6g megnevez6se: -----

b)

A kifizet6 szem6lye (kiv6ve a jogszab5lyon alapul6 titoktart6si k<itelezetts6g al6 es6
tev6kenys6gek): -

c)

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

d)

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

Csak az orsz6ggytil6si k6pvisel6 tttlti ki!
Vagyoni allapot iclapon$a: 2020.12.31. J6v6hagyva: 2021.01.17. Nyomtatva: 2027.01.17,
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C) r6sz
G AZDASAGI ERDEKELTSEGI NYILATK OZAT

Gazdasigi tirsasigban fenn6ll6 tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:

I.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
.
8.
7

Gazdasdgi t6rsas6g neve: -----

Sz6khelye: ----Gazdas6gi tiirsasdg form6ja:

----

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

----

A tulajdoni 6rdekelts6g keletkez6skori ar6nya: -----o/o
A tulajdoni 6rdekelts6g jelenlegi arfinya: -----%
Nyeres6gb6l val6 r6szesed6se;

---

Yo

Agazdasbgit6rsas6gbanviselttiszts6ge: -----

Vagyoni

lllapot id6pontja: 2020.12.31. lovdhagyva: 2021.01.17. Nyomtatva: 2021.01.17
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D) r6sz.

KIMUTATAS
az orsziggyfil6si k6pvisel6nek az Orszhggyiil6st6l, sajit pirtjit6l vagy
k6pvisel6csoportjit6l, illetve a ttirv6nyhoz6i munkit timogat6 alapitvinyt6l kapott, a
k6pvisel6 munkrljinak ellitrisrfihoz sziiks6ges vagy azzzl szoros tisszefiigg6sben l6v6
juttat{sokr6l 6s ingyenes haszn6latba adott dolgokr6l (a tovibbiakban: juttat6s)

A juttatSs ideje

A juttatris megnevez6se

20 I 8.05.08.

Samsung Galarv S8

20 I 8.05.08.

Ir{otebook

Dell Latitude

A

juttatis 6rt6ke

I 30.362
24

5.500

5480+taska*eger
20t8.

telefonkart,v'a

tcin eny szerint

meghatarozott ertek

20t8.

tizemanvagkart)'a

tcirveny szerint

meghatdrozott ertek

20t8

lakasberlet - Budapest

tcirvenv szerint

meghatdrozott ertek

20t8

irodaberelt - Miskolc

ttirv'eny, szerint

,neghatdrozott

20t8.

irodaberlet - 1zd

irtik

ttin eny szerint
meghatdrozott ertek

20t9

Kindlo pult koronaval

3 5e00

20t9

Lenovo ThinkPad L580
laptop taskival

296950

20t9

Lenovo ThinkPad L580
laptop taskaval

296e50

20t9

Rottter Asus DSL-ACS5U

40060

2At9

Nyom ta t o C anon /-SENSfS

80640

MF269DW

20t9

Gcirgds

ka(as munkaszek

324t0

I 686/67 5

20t9

Grirgos ka(as munkaszek

324 t 0

t 686/67 5

20t9

Grirgos karfas rnunkaszek
I 686/67 s

32410

Csak az orsz6ggytil6si k6pvisel6 tttlti ki!
Vagyoni dllapot idapontja: 2020.12.37. Jivdhagyva: 2021.01.17. Nyomtahla: 2021.01.17,
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2020

Notebook HP I 5-bs002nh

70858

2GH26EA

Vagyoni

lllapot iddpontja: 2020.12.31. lovdhagyva: 2021.01.17. Nyomtatva: 2021.01.17,
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E) r6sz

KIMUTATAS
az or sziggy{il6si k6pvisel6n ek k6pvisel6i megbizat6sival tisszefii gg6sben kapott
ajrind6kair6l 6s az e nyilatkozat D) pontja al6 nem tartozil ingyenes juttatisair6l (a
tovibbiakban: aj 6nd6k)

Az ajrlnd ilkozirs ideje

Az ajind6k megnevezilse

Az ajind6k 6rt6ke

Csak az orszriggyiil6si k6pvisel6 tttlti ki!
Vagyoni ,llapot iddpontja: 2020.12.31. )6vdhagyva: 2021.01.17. Nyomtatva: 2021.01.17.
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F) r6sz

KIMUTATAS

birmilyen tev6kenys6ge, ing6, vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhezftin6d6 egy6b
jogosultsiga alapjrin, tov6bbi e nyilatkozat C) pontjiban megieltilt gazdas6gi
tirsasig(ok)nak juttatott 6llami, illetve eur6pai uni6s timogatisokr6l (a tovdbbiakban:
trimogatis)
A timogatis

A t{mogat{s

A timogatis

A trimogatist

jogosultja

megszerz6s6nek

megszerz6s6nek

nyrijtri

jogcime, mridja

id6pontja

Kelt: Miskolc , 202 I

ev

A timogat{s c6lja

A trimogatfst
6rt6ke

januar ho 27. nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem egy krizcis

hinartisban

6lci h6zas-l6lett6rsam,

hazastarsam
valamint a velem kozos hintart6sban 616 gyermeke(i)m,
3

g'rrmekem

nyi I at kozatitl ny ilatkozatait.'

L
a k6pviselo al6ir6sa

Csak az orsz6ggyiil6si k6pvisel6 t6lti ki!
Vagyoni eilapot iddpontja: 2020.12.31. )6vdhagyva: 2021.01.17. Nyomtatva: 2021.01.17

