Orszdggy0t6s
Mentelmi bizottsdg
1054 Budapest, Sz6cfr.nyi
np.

Az Orsziiqgyirlesr6l sz6l6 2012. evi XXXVI. tdrveny

l.

sz. mell6klete alapj6n

Vagyon1 jiivedelem- is guzdasdgi irdekeltsigi nyilutkozat
orszdggv iildsi kipvise l6 szdmiro

A nyilatkozatot ado szemelye

I

.

A nyilatkozatot ado *

a)

orszaggyr'rlesi kepviselo

b)

az orszirggyrilesi k6pviselovel kciz<is hilztart6sban 6lo h6zas- vagy elettilrs
(a tov6bbiakban: l'riizas-/6lett6rs)

c)

az orszdggytilesi kepviselovel kozos haztartasban eto gyermek
(a tovabbiakban: gyennek)

2
a

Azorszaggylilesi kepviselo neve: DR. HARGITAI JANOS

J

A hinas-lel ettdrs lleve

4

A gyennek neve:

:

*Csak a sa.iat szenrelyere vonatkozo adatokat toltse ki!

1g.

2

A) r6sz

VAGYONI NYILATKOZAT
I.

Ingatlanokr

I

a)

A teleptiles neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten keriilet is):

NAGYNYAnAo

b)

Az ingatlan teriiletnagysiiga: l2l0 m2 TELEK

c)

Mfrvel6si 6ga (vagy a mtivel6s al6l kivett tertilet elnevezdse): ..................

d)

Az 6piilet f6 rendeltet6s szerintijellege (lak6hiiz, tidtilo. gazdas6gi 6ptilet stb.).

AZ

eptilet alaptertilete:
150 rn2

e)

CSALADI HAZ

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z. t6rsashin" szovetkezeti hiiz. m[eml6k. mtihely.
iizlet. miiterem. rendelo. gar6zs. brinyatelek stb.):

f)

A nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s hasznil16. haszon6lvezo. bdrlo
stb.): TULAJDONOS

g)

Koz<is tulajdon eseten a tulajdoni h6nyad rn6rt6ke:

h)

A

szerz6s jogcirne, ideje (a jogviszony kezdete):

l/2

ADASVETEL (EPiTES) 1985.

I Az ingatlan-nr,'ilvantartasi adatokkal rnegeg)'ezoen kell kitolterri

!

.)

J

)
-a

a)

A teleptil6s neve. ahol az ingatlan t'ekszik (Budapesten keriilet is):
PECS

b)
c)

d)

Az ingatlan tertiletnagys6ga: ........
Mirvel6si 6ga (vagy a mrivelds al6l kivett tertilet elnevezese):

Az 6ptilet fb rendeltetds szerintijellege (lak6hiz, iidiilo. gazdas6gi 6ptilet stb.).

AZ

6ptilet alaptertilete:
70 M2 LAKAS , GK. BEALLO

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hiz, ttrsashia sz<ivetkezeti hin. mtieml6k. mtihely.
tizlet. mtiterem. rendelo. garins. brlnyatelek stb.):

t)

A nyilatkoz6 jo96ll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s hasznrll6. haszonelvezo.b€rl6
stb.): TULAJDONOS

g)

Kozos tulajdon eseten a tulajdoni hanyad rnerteket ............

h)

A

szerz6s jogcirne, ideje (a jogviszony kezdete):

ADASVETEL 2010.

3

a)

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

NAGYNYANAO

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga: I179 m2

c)

Murvelesi 6ga (vagy a murveles alol kivett tertilet elnevezese):

KERT-SZ6L6

d)

Az 6piilet f'o rendeltetes szerintijellege (lak6h6z. tidiilo. gazdas6gi 6ptilet stb.).

AZ

eptil et al aptertilete:

PRESHAZ,T2 m2

e) Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z. tiirsashin"

szovetkezeti hilz. mfreml6k. miihely.

iizlet. m(rterem" rendel6, gardzs. b6nyatelek stb.):

0

A nyilatkoz6 jogrill6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6. haszon6lvezo,b6rli3
stb.): TULAJDONOS

g)

Krizris tulajdon eset6n a tulajdoni hrinyad m6rt6ke: l/2

h)

A

szerz6s jogcirne, ideje (a jogviszony kezdete):

ADASVETEL

1990.

4

4.

a)

A teleptiles neve, ahol az ingatlan t-ekszik (Budapesten kertilet is):

NAGYNYANAO

b)

Az ingatlan tertiletnagysriga: 43 rn2

c)

M[iveldsi 6ga (vagy a m(rvel6s al6l kivett tertilet elnevezdse):

d)

Az 6piilet fb rendeltet6s szerintijellege (lak6hriz. iidtilo. gazdas6gi 6piilet stb.),

AZ

6ptilet alaptertilete:

BELTERULETI KERT
e) Az ingatlan jogi jellege (csahidi h6z, tfrsashdz, szrivetkezeti hiiz. m(reml6k. rntihely.
tizlet. mriterem. rendelo. gar6zs. brinyatelek stb.):

t)

A nyilatkoz6 jo96ll6sa (tulajdonos. dlland6. illetve tart6s haszn6l6. haszon6lvezo. b6rlo
stb.): HASZONELVEZ6

g)

Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad rnerteke:....

h)

A szerzes jogcirne, ideje

(a

jogviszony kezdete): ADASVETEL I 993

5-

a)

A teleplrl6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):
NAGYNYANAO

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga:4269 m2

c)

Mtivelesi 6ga (vagy a miivel6s al6l kivett tertilet elnevez6se) ...............

d)

Az epiilet t'o rendeltet6s szerinti jellege (lak6h6z. iidiilo. gazdasdgi epiilet stb.).
epiilet alaptertil ete:

AZ

BELTERULETI KERT

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, t6rsash6z, szdvetkezeti hiiz. rnrieml6k. mirhely.
iizlet. mtiterem. rendel6. gar6zs. b6nyatelek stb.):

0

A nyilatkoz6 jogrlll6sa (tulajdonos.6lland6. illetve tart6s haszn6l6. haszon6lvezo. b6rlo
stb.): HASZONELVEZ6

g)

Krizds tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m6rt6ke:....

h)

A szerzes jogcime, ideje

(a

jogviszony kezdete: ADASVETEL 1999.
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a)

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

NAGYNYANAO

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:l, 0020 ha

c)

M[rvel6si 6ga (vagy a mtiveles al6l kivett tertilet elnevez6se):
SZANTO

d) Az 6piilet f'o rendeltet6s szerintijellege (lak6h6z. tidtil6. gazdas6gi 6piilet stb.).

az

epiilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csakldi h6z. t6rsashdz" szdvetkezeti hilz. mtieml6k. m(rhely.
tizlet. m(rterem. rendelo. gardzs. bdnyatelek stb.):

0
g)
h)

A nyilatkoz6 jo96lkisa (tulajdonos.6lland6. illetve tart6s haszn6l6. haszon6lvezo.b€rltt
stb.): TULAJDONOS
Krizos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad rn6rt6ke:....

A

szerz6s jogcime, ideje (a jogviszony kezdete):

AJANDEKOZAS 2005.

7.

a)

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

b)

Az ingatlan teriiletnagysdga;2,1 608 ha

c)

Mtivel6si 6ga (vagy a mrivelds al6l kivett teriilet elnevezese):

SZANTO

d)

Az 6piilet fb rendeltet6s szerinti jellege (lak6hriz, iidtil6, gazdasiigi 6piilet
6ptilet

e)

al

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hiiz. t6rsashiiz. sz<ivetkezetihdz. mtieml6k. mrihely.
.

A nyilatkoz6 jo96ll6sa (tulajdonos. 6lland6. illetve tart6s haszn6l6. haszon6lvezo. b6rlo
stb.): TULAJDONOS

g)

az

aptertilete:

tizlet. mtiterem. rendelo. gar6zs. bdnyatelek stb.):

t)

stb.),

K<iz<is

tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad rn6r16ke:

h) A szerzdsjogcime,

ideje (a jogviszony kezdete): AJANDEKOZAS 2005.
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8.

a) A telepiiles neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten

kertilet is):

NAGYNYANAO

b) Az ingatlan tertiletnagys6ga: 13,0456 ha
c)

Miivelesi 6ga (vagy a mirvel6s al6l kivett tertilet elnevezese):
SZANTO

d)

Az epiilet fb rendeltet6s szerintijellege (lak6hriz. tidtilo. gazdas6gi epiilet
6ptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hdz. t6rsashiiz. sz<ivetkezeti h6z. mireml6k. mtihely.

stb.).

az

iizlet" miiterem. rendel6. garilzs. b6nyatelek stb.):

f)

A nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos. 6lland6. illetve tart6s hasznill6. haszondlvezo. b6rlo
stb.): TULAJDONOS

g)

Kozris tulajdon eseten a tulajdoni hdnyad merteke:....

h) A szerz6s jogcime, ideje (a jogviszony kezdete): AJANDEKOZAS

2005.

9.

a) A teleptil6s neve, ahol az ingatlan

fekszik (Budapesten kertilet is):

NAGYNYANAO

b)

Az ingatlan tertiletnagysilga:2,5283 ha

c)

Mrivelesi 5ga (vagy a mtivel6s al6l kivett tertilet elnevez6se):
SZANTO

d)

Az 6piilet tb rendeltet6s szerinti jellege (lak6h6z, tidtilo. gazdasilgi 6p0let
6piilet alaptertil ete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, t6rsash6z, sz<ivetkezeti hin. miieml6k. mtihely.

stb.)"

az

tizlet. mtiterem. rendel6. gar6zs, bilnyatelek stb.):

0

A nyilatkoz6 jo96ll6sa (tulajdonos, iilland6, illetve tart6s haszniil6. haszon6lvezo. berlo
stb.): TULAJDONOS

g)

K<izos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad rn6rt6ke:

h) A szerzesjogcime,

ideje (a jogviszony kezdete): ADASVETEL 2003.
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10.

a)

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

NAGYNYANAN

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga: 1,041 ha

c)

Mrivel6si 6ga (vagy a mrivel6s al6l kivett tertilet elnevez6se):

SZANTO

d)

Az 6ptilet f'o rendeltetes szerintijellege (lak6hdz. tidtilo. gazdasilgi 6ptilet

stb.).

az

eptilet alaptertil ete :

e) Az ingatlan jogi jellege (csal6di

hdz. t6rsash6z. sz<ivetkezeti h6z. mrieml6k. mirhely.
tizlet. miiterem. rendelo. gar6zs. bdnyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jogrlll6sa (tulajdonos. illland6. illetve tart6s haszn6l6. haszon6lvezo. bdrlo
stb.): TULAJDONOS

g)

K<izos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad mert6ke:....

h)

A

szerzes jogcime, ideje (a jogviszony kezdete):

ADASVETEL 2003.

ll.
a)

A telepiil6s neve, ahol az ingatlan t'ekszik (Budapesten kertilet is)

NAGYNYANAU

b)

Az ingatlan tertiletnagysriga: 1,041 ha

c)

M(rvel6si 6ga (vagy a mrivel6s al6l kivett tertilet elnevez6se):

SZANTO

d)

Az 6piilet fb rendeltetes szerintijellege (lak6hriz. iidiilo. gazdasdgi eptilet stb.),

AZ

eptil et alaptertil ete :

e) Az ingatlan jogi jellege

(csal6di h6z. t6rsashtz. szdvetkezeti h6z. mtiemldk. mrihely.
iizlet, mtiterem. rendelo. garins. brinyatelek stb.):

0

A nyilatkoz6 jogill6sa (tulajdonos. rilland6, illetve tart6s haszniil6, haszon6lvezo. b6rlo
stb.): TULAJDONOS

g)

K<izris tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad merteke:....

h)

A

szerzes jogcime, ideje (a jogviszony kezdete):

ADASVETEL 2003
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12.

a)

A telepiil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten ker0let is):

NAGYNYANAO

b)

Az ingatlan tertiletnagysilga: 0,5755 ha

c)

M(rveldsi 6ga (vagy a m[ivel6s al6l kivett tertilet elnevez6se):

SZANTO

d)

Az eptilet f'o rendeltetes szerintijellege (lak6h6z. tidtilo. gazdasrigi 6ptilet stb.),
6piilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hriz. trirsashdz. szdvetkezeti hilz. mrieml6k. m[ihely.

AZ

iizlet. mirterem. rendelo. gar6zs. biinyatelek stb.):

0

A nyilatkoz6 jo96ll6sa (tulajdonos. 6lland6. illetve tart6s hasznill6. haszon6lvezo. berlo
stb.): TULAJDONOS

g)

Koz6s tulajdon eseten a tulajdoni hrinyad rn6rteke:

h)

A szerz6s jogcime, ideje

(a

jogviszony kezdete): AJANDEKOZAS 2005.

13.

a)

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

NAGYNYANAO

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga: 0,6317 ha

c)

M(rve[6si 6ga (vagy a miivelds al6l kivett tertilet elnevez6se):

SZANTO

d)

Az 6piilet tb rendeltetds szerintijellege (lak6hrlz. iidiilo. gazdasiigi dptilet

stb.).

az

6ptil et alaptertil ete:

e) Az ingatlan jogi jellege

(csalSdi hiiz" tiirsash6z. sz<jvetkezeti h6z. mriemlek. mtihely.
irzlet. mriterem. rendelo. gar6zs. biinyatelek stb.):

0

A nyilatkoz6 jo96llSsa (tulajdonos. dlland6, illetve tarl6s hasznill6. haszon6lvezo. b6rlo
stb.): TULAJDONOS

g)

Ktiztis tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m6rteke:....

h) A szerz6s jogcime, ideje (a jogviszony

kezdete): AJANDEKOZAS 2005.
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14.

a)

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

NAGYNYANAO

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga: I,8495 ha

c)

Miivel6si 6ga (vagy a mtiveles al6l kivett tertilet elnevezese):

SZANTO

d)

Az 6ptilet f'5 rendeltet6s szerintijellege (lak6h6z, tidiilo. gazdasdgi 6piilet

stb.)"

az

6ptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csakldi hilz. t6rsash6z. szdvetkezetihilz. miiemlek. miihely,
tizlet" mriterem. rendel6. gardzs, binyatelek stb.):

f)

A nyilatkoz6 jo96lkisa (tulajdonos. rilland6. illetve tart6s hasznill6. haszon6lvezo. b6rlo
stb.): TULAJDONOS

g)

K<izris tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m6rt6ke:

h)

A

szerz6s jogcime, ideje (a jogviszony kezdete):

ADASVETEL 2003.

15.

a)

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

b)

Az ingatlan teriiletnagysriga: 0,2530 ha

c)

Mtivel6si rlga (vagy a mrivel6s al6l kivett teriilet elnevezdse):

SZANTO

d)

Az 6ptilet fb rendeltet6s szerintijellege (lak6h6z. iidtilo. gazdas6gi 6piilet stb.),
6piilet alapteriilete:

e)

Az ingatlaniogijellege (csakidi hiiz. t6rsash6z. sz<ivetkezelihlz" mtiemlek. mirhely.

AZ

iizlet. mtiterem" rendelo. gariizs. bdnyatelek stb.):

f)

A nyilatkoz6 jogrilLlsa (tulajdonos. rilland6. illetve tart6s haszniil6" haszonelvezo. berlo
stb.): TULAJDONOS

g)

Kcizris tulajdon eseten a tulajdoni hdnyad m6rt6ke:....

h)

A

szerz6s jogcime, ideje (a jogviszony kezdete):

ADASVETEL 2003

l0
16.

a)

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

sAronHst y
b)

Az ingatlan tertiletnagysriga: 1,9034 ha

c)

Mtiveldsi 6ga (vagy a m(rvel6s al6l kivett tertilet elnevez6se):
SZANTO

d)

Az dpiilet f-o rendeltet6s szerintijellege (lak6h6z. iidiilo. gazdasdgi 6ptilet stb.).
epiilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csakidi hdz, t6rsashdz. szcivetkezeti hin. m[reml6k" mtihely.
tizlet. m(rterem" rendelo. gardzs" brinyatelek stb.):

0

A nyilatkoz6 jogdlldsa (tulajdonos. 6lland6" illetve tart6s haszndl6. haszon6lvezo.
berlo stb.): TULAJDONOS

g)

K<izds tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad rn6rt6ke:

h)

A

szerz6s

jogcime, ideje

(a

AZ

jogviszony kezdete): AJANDEKOZAS 2005

17.

a)

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

MOHACS

b)

Az ingatlan teri,iletnagys6,ga: 0,9724 ha

c)

Mfrvel6si 6ga (vagy a m(rvel6s al6l kivett teriilet elnevez6se):
SZANTO

d)

Az 6piilet fb rendeltetes szerintijellege (lak6hrlz. tidiilo. gazdasrigi epiilet stb.).
6ptilet alaptertilete :

e)

AZ

Az ingatlan jogijellege (csakidi hriz. t6rsashilz. szdvetkezetihAz. mtiemldk. m(rhely.

tizlet. mtiterem. rendel6. garrlzs. bdnyatelek stb.):

t)

A nyilatkoz6 jogrill6sa (tulajdonos. rilland6. illetve tart6s haszn6l6. haszonelvezo. berlo
stb.): TULAJDONOS

g)

Kozos tulajdon eseten a tulajdoni hanyad mertekel ..................

h)

A

szerz6s jogcime, ideje (a jogviszony kezdete):

ADASVETEL 2003.

ll
18.

a)

A telepiil6s neve, ahol az ingatlan t'ekszik (Budapesten kertilet is):
MAJS

b)

Az ingatlan teriiletnagysdga: I ,l 120 ha

c)

M(rvel6si 6ga (vagy a mriveles al6l kivett tertilet elnevez6se):

SZANTO

d)

Az 6ptilet tb rendeltet6s szerinti jellege (lak6hdz. tidtilo. gazdasdgi 6ptilet

stb.).

az

eptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z. t6rsash6z. szcivetkezetihflz. miiemldk. m(rhely.
tizlet. mtiterem. rendelo. garins. brlnyatelek stb.):

0

A nyilatkoz6 jo96ll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6. haszon6lvezo. berlo
stb.): TULAJDONOS

g)

Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m6rt6ke:....

h)

A

szerz6s jogcime, ideje (a jogviszony kezdete):

ADASVETEL 2003.

19.

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga: 0,7284 ha

c)

Mirvel6si 6ga (vagy a mtivel6s al6l kivett tertilet elnevez6se):

ERD6

d)

Az 6ptrlet t'6 rendeltet6s szerintijellege (lak6h6z. tidiil6. gazdasilgi 6piilet
6ptilet

e)

al

stb.).

az

apteriilete:

Az ingatlan jogi jellege (csakidi hdz, tdrsash6z. szdvetkezetihin. mtiemldk. m(rhely.
iizlet. mtiterem. rendel6. gardzs. b6nyatelek stb.):

f)

A nyilatkoz6 jogrlll6sa (tulajdonos. 6lland6. illetve tart6s haszniil6. haszonelvezo. b6rlo
stb.): TULAJDONOS

g)

K<iz<is

h)

A

tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad mert6ke:....

szerzes jogcirne, ideje (a jogviszony kezdete):

AJANDEKOZAS 2005.

t2

20.

a)

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

NAGYNYANAO

b)

Az ingatlan teriiletnagysiiga: 3,2000 ha

c)

Mfrvel6si rlga (vagy a mirveles al6l kivett teriilet elnevezese):

MOCSAR

d)

Az 6ptilet f6 rendeltet6s szerinti jellege (lak6hrlz. iidiilo. gazdasilgi 6ptilet stb.), az eptilet
alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h5z. trlrsash6z. sz<ivetkezetihilz. m(remlek. mrihely.
tizlet. m[iterem. rendelo. gariizs. b6nyatelek stb.):

t)

A nyilatkoz6 jo96ll6sa (tulajdonos. 6lland6. illetve tart6s hasznril6. haszon6lvezo.b€rl6
stb.): TULAJDONOS

g) Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni
h)

A

hanyad merteke:..........

szerz6s jogcime, ideje (a jogviszony kezdete):

ADASVETEL 2003. (ARVERES)

21.

a)

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

NAGYNYANAO

b)

Az ingatlan tertiletnagysiga: 8,9286 ha

c)

Mtivel6si riga (vagy a mtivelds al6l kivett teriilet elnevez6se):

ERD6

d)

Az 6piilet tb rendeltet6s szerinti jellege (lak6hrlz. tidtilo, gazdasdgi 6ptilet stb.).
6piilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogijellege (csal6di hilz. trlrsashdz. szrivetkezetihir-.mtieml6k. mrihely.

AZ

tizlet. mriterem. rendelo. gardzs. brinyatelek stb.):

0

A nyilatkoz6 jogrilkisa (tulajdonos. rilland6. illetve tart6s haszn6l6. haszonelvezo. b6rlo
stb.): TULAJDONOS

g)

Ktiz<is tulajdon eset6n a tulajdoni hilnyad merteke: 556/5000 +566/5000.

h) A

szerzds jogcirne,
AJANDEKOZAS -2005.

ideje

(a

jogviszorly kezdete): ADASVETEL 2003

l3

))

t-, -r.

a)

A teleptiles neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kerlilet is):
NAGYNYANAO

b)

Az ingatlan tertiletnagysiga: 27,623 I ha

c)

M(rvel6si 6ga (vagy a mrivel6s al6l kivett tertilet elnevez6se):

ERD6

d)

Az 6piilet fo rendeltetds szerinti jellege (lak6h6z" tidtil6. gazdas6gi 6piilet

stb.),

az

eptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, t6rsash6z, sz<ivetkezetihdz, mtiemldk, m[ihely,
iizlet. mtiterem, rendel6, garilzs, b6nyatelek stb.):

0

A nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos.6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lveztS,berlo
stb.): TULAJDONOS

g)

K6z6s tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m6rt6ke: 380115469

h)

A

szerz6s jogcime, ideje (a jogviszony kezdete):

ADASVETEL 2003.

23.

a)

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

S16FOK

b)

Az ingatlan teriiletnagys6ga:

c)

Mfrvel6si riga (vagy a mtivel6s al6l kivett teriilet elnevez6se):

d)

Az 6piilet fb rendeltet6s szerinti jellege (lak6hi.z, iidiilo. gazdasrigi 6ptilet
6piilet alapter0lete:37 m2 LAKAS, GK BEALLO

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hiz,tirsashilz. szdvetkezetihin. m[ieml6k, miihely,

stb.),

az

tizlet. mt'rterem. rende[6" garins, brinyatelek stb.):

0

A nyilatkoz6 jog6lkisa (tulajdonos. 5lland6. illetve tart6s haszn6l6. haszon6lvezo.berlo
stb.): TULAJDONOS

g)

K<iz<is

h)

A

tulajdon eset6n a tulajdoni hinyad m6rt6ke:

szerz6s jogcirne, ideje (a jogviszony kezdete):

ADASVETEL2016.

t4

II.
Nagy 6rt6kii ing6srtgok

l. G6pjrtrmiivek:
a)

szem6lyg6pkocsi: VOLVO XC 60 tipLrs

a szerzes

icleje.,

jogcirne: 201 8. VETEL

tipr"rs

a szerzes ideje, jogcime:

tipus
a szerzes ideje, jogcirne

b)

teherg6pj

6

rm

i,

tut6busz

:

....tipus

a szerzes ideje, jogcime: ....

tipurs

a szerzes ideje., jogcime:

tipr"rs

a szerzes ideje, jogcime:

c)

motorker6kprlr:

...

tipurs a

....

szerzds ideje, jogcirne: ...

tipr.rs

a szerzes ideje, jogcime:

..

tipus

a szerzes ideje, jogcirne:

l5
2. Yizi vagy' legi jrirmii:
a)

jellege
tipU

S

a I................o.......... ....

a szerzes ideje.

b)

.

jogcfmgl... ... .....

jellege:.
tipusa:. . .
a szerzes idgie" jogcf nrer...

c)

jellege:... ... ... ... .. . . .. ... ... ... ...
tfpUrSal. . . . . . . . . . . . . . . . o . . . . . . . . . . . . . o

a szerzes ideje. jogcfmer. . . . . . . . . .

o

.

3.

V6dett miialkotis, v6dett gytijtem6ny:

a)

egyedi alkot6sok: ...................................

megnevez6s .........o.o........... db
a szerzes ideje,

jogcime: ................................o...

megngvez6s o...................... db
a szerzes ideje, jogcirne:

lnegngvezes ...... o.... o.. o...

db

a szerzes ideje, jogcirne:

b)

gyLrjtenriny:

megnevez6s

db

a szerzes ideje, jogcirne:

megnevezes ........o.........

db

a szerzes ideje, jogcime:

megnevgz6s ..................

a szerzes ideje, jogcime:

db

-164.

a)

Egy6b" darabonkdnt vagy k6szletenk6nt (gyi'rjtemdnyenkent) a mindenkori kdpvisel6i
alapdij hathavi dsszegdt meghalad6 ertek(r ing6s6-u:
megnevez6s:

a szerz€s ideje, jogcirne

b)

megnevezds:

. a szerzds ideje, jogcirne

c)

megnevez6s:

a szerzes ideje, jogcime:

d)

megllevez6s:

a szerzes ideje, jogcirne:

e)

megnevez6s:

.

a szerzes ideje, jogcirne

5.

Ertekpapirban elhelyezett rnegtakaritiis vagy egyeb betbktetes (r6szv6ny, kcitv6ny,
r6szjegy, kincstiirjegy. vagyonjegy. nagy 6rtekti biztos(tiis stb. ) :

megnevez6s: 6llarnpapir, befektetdsi jegy, biztositils, lak6s-elotakardkossrig

nevertek, biztositiisi <isszeg: 76 milli6 Ft.

megnevezds:

..

o.

o.. . o.. ..

... . o.......

neveft6k, biztositasi osszeg: ...

mggnevezes: .......o...............o.
nevert6k,, biztositasi osszeg: o.............o.o.........

megnevezes: ......o.
nevertek, biztositasi osszeg:

megnevezds: .........
nevert6k,, biztosftasi osszeg:

6.
Ft

Takarekbetetben elhel yezett megtakaritas:

..

Ft

t7

7.

A mindenkori kepviseloi alapdij hathavi

dssze-uet nre-r-rhalad6 keszpdnz:

8. Az cisszessegeben a mindenkori k6pviseloi alapdij hatl"ravi cisszeg6t

rneghalad6

penzint6zeti sziimlak<iveteles l'agy m6s. szerz6des alapjrin fbnn6ll6 penzkoveteles:

a)

penzintezeti sz6rnlakoveteles:

fbrintban: 3,8 millio Ft
devi zaban (fbrintefteken): 0,56

b)
1,8

rnillio

Ft.

nl6s szerzodes alapjan fbnnallo penzk6veteles osszege:

rnillio

Ft

9. M6s. jelentosebb drt6kti vagyontiirgyak. ha azok egytittes 6rt6ke a mindenkori kdpviseloi
alapdij hathavi <isszeg6t meghaladja:
megnevezes:
megnevezes:
megnevezes:
megnevezes:
megnevezes:
megnevezes:
megnevezes:
megnevezes:

l8
)

III.
Ta rtozisok
Ebben a rovatban k6rjtik feltiintetni a ktiztartozirs cim6n,
valamint a p6nzintflzettel vagy maginszem6lyekkel szemben
esetlegesen fenn6ll6 tartozisait

l. Koztartoztrs (ad6,

v6rn,
.

illet6k,

tb-jdrul6k

stb.):

F't.

Penzintezettel szembeni tartozas thitel, kdlcson stb.)
tartoz6s:

IV.
Egy6b ktizlenddk

A foldjeirn berbead6silbol adokoteles jovedehnern nincs.

l9

I

B)
.I6vE

r6:sz2

D E L E M N Y I LAT

(az orszdggyiil6si kdpviselo javadalmazrisrin

l.

Foglalkozasa:

2.

Muurkahelye:
Sz[uretelteti -e foglalkozasat

KOZAT

kivtili

ad6kdteles j<ivedelmek)

igen

:

nerll

Foglalkozasabol szanrtazo havi adokoteles (brutt6) jovedelme:

Az l. pontban irt tbglalkoz6siln kiviili. valamennyi olyan tev6kenys6ge. amelybol
ad6kritel es j rivedehne szirmazik
a)

A

tevekenyseg megnevez6se: gazdas6gi t6rsas6gban resztulajdonos-osztal6k
jdvedelem

b) A kitizeto szem6lye
(kiveve a jogszabrllyon alapul6 titoktart6si kdtelezetts6g al6 eso tevekenys6gek):
B6ly'Coop 2013. Kft.

c)

A jrivedelem rendszeress6ge (havi. egydb rendszeress6gti. eseti vagy

idoszakos):
egyszeri kifizetes

d) A jovedelern (brurtto) osszege:
a) A tevekenyseg megnevez6se
b) A kitizet6 szemdlye
(kiv6ve

c)

a

jogszabrllyon alapu16 titoktartrlsi k6telezettseg aki eso tev6kenys6gek):

A jovedelem rendszeressege (havi. egydb rendszeressegti. eseti vagy idoszakos):

d) A jovedelern (brurtto) osszege: 614925-Ft

r Csak az orszaggy'tilesi kepviselo tolti ki!
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a) A tevekenyseg
b) A kifizeto szemelye
(kivdve a jogszab6lyon alapul6 titoktartiisi kdtelezetts6g ald eso tevekenysegek):

c) A jdvedelem rendszeressege (havi. egydb rendszeressegti. eseti vagy idoszakos):

d) A jovedelem (brutto) osszege:

..

Ft

2t
C) r6sz

GAZDASAGI ERDEKELTSEGI NYILATKO ZAT
Gazclasfgi tirsasigban fennrill6 tiszts6ge yagy' 6rdekelts6ge:

I.

l.

Gazdasagi tdrsas6g neve: BOLY COOP KFT

2. Szekhelye: BOLY

3.

Gazdasagi tdrsas6g fbnnaja: KFT

4.

Az 6rdekelts6g tbnn6ja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. eset6n beltag/kiiltag stb.)
TULAJDONOS

5.

A tulajdoni erdekeltseg kel etkezeskori aranya.

6.

A tulajdoni erdekeltseg jelenlegi ardnya: 9, I I %

7.

Nyeresegbol valo reszesedese: 9, I | %

3,45o/o

8. A gazdasagi tdrsasagban viselt tisztsege: NINCS

II
l.

Gazdasagi t6rsas6g neve:

).

Szekhelye: ......o.........

3.

Gazdasagi t6rsasag fbnneja:....

4.

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

5.

A tulajdoni erdekeltseg keletkezesekori

6. A tulajdoni
7

.

ar6rrya:

erdekeltseg jelenlegi ar6nya

Nyeresegbol valo reszesedese: ....

8. A gazdas6gi t6rsasagban viselt tisztsege: ...

%
%
%

22

J

III.
I

.

Gazdasagi t6rsas6g neve: ........................o..........

?.

Szekhelve:

3.

Gazdasagi tdrsasag fbnn6ja:

4.

Az 6rdekeltseg fbmriija (tulajdonos, reszvenyes, bt. eseten beltag/ktiltag stb.):....

5.

A tulajdoni erdekeltseg kel etkezesekori ar6nya:

6. A tulajdoni
7

.

...

erdekeltseg jelenlegi aranya:

%

%

Nyeresegbol valo r6szesedese

%

8. A gazdasagi tdrsasagban viselt tisztsege:

...

IV.
I

. Gazdas6gi t6rsas6g neve: ...............

o.

o...........

2. Szekhelye:
3.

Gazdasagi t6rsasag fbnnaja:.

4. Az erdekeltseg fbrmdja (tr-rlaidonos.

reszvenyes. bt. eset6n beltag/ktiltag stb.)

5. A tr"rlajdoni erdekeltseg keletkezesekori ar6rrya:

6. A tulajdoni
7

erdekeltseg jelenlegi ar6nya: .....

. Nyeresegbol valo reszesedese:

8. A gazdasagi t6rsasagban viselt tisztsege

%
%

%
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a

V
I

.

Gazdasagi t6rsas6g neve: ... ... ....

3. Gazdasdgi

4.

7

.

... ... ... .....

tiirsas6g form6ja:....

Az erdekeltseg fonnrija (turlajdonos, r6szv6rryes, bt. eset6n beltag/ktiltag stb.):.....

5. A tulajdoni
6.

o.

erdekeltseg keletkezesekori ardnya:

%

A tulajdoni erdekeltseg jelenlegi ar6nya:

%

Nyeresegbol valo

%

8. A gazdasagi tdrsasagban viselt tisztsege:

vI.
I.

Gazdasagi t6rsasag neve:

2. Szekhelye:

3. Gazdasagi tarsas6g fbnnaja:....

4. Az 6rdekeltseg fonndja (tulajdonos,

r6szv6nyes, bt. eseten beltag/kiiltag stb.): ...

5. A tulajdoni erdekeltseg keletkezesekori aranya:

%

6. A turlajdoni erdekeltseg jelenlegi ar6nya: ...

%

7

. Nyeresegbol

8. A

valo rdszesedesel.

.

.

gazdasagi t6rsasagban viselt tisztsege:

%
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D) r6sz3

KIMUTATAS
az orszfiggy'fil6si k6pvisel6nek az Orsz:iggyiil6st6l, saj:it

prirtjrltril vagy'

k6pvisel6csoportj:it6l, illetve a ttirv6ny'hoz6i munkirt trlmogatri alapitvirnytril
kapott, a k6pvisel6 munk:ijrinak elkit:is:ihoz sztiks6ges vag,' azzal szoros
tisszeftigg6sben l6v6 juttatrisokr6l 6s ing.v"enes hasznf latba adott clolgokr6l
(a tovibbiakban: juttat6s)

A juttatas ideje

A j uttatas megnevezese

A juttat6s erteke

SZANA]TOGEP

245.500.-Ft

MOBILTELEFON

27 0.852.-Ft

TZEMANYAGKARTYA

Tv. szerinti erlek

LAKASHASZNALAT

Tv. szerinti ertek

TELEFONHASZNALAT

Tv. szerinti ertek

TEVEKENYSEGET SEGITO
SZEMELYEK

Tv. szerinti ertek

IRODAI ESZI<OZOI<

1.616.89) .-Ft

IRODAHASZNALAT

Tv. szerinti ertek

r Csak az orszd,qglrilesi kepviselo tolti ki!
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E)

I

r6sza

KIMUTATAS
az orszirggf iil6si k6pvisel6nek k6pvisel6i megbizat:is:[r'al tisszefiigg6sben kapott

ajrind6kair6l

6s az e

nyilatkozat D) pontja ali nem tartozil ingyenes juttatisair6l
(a tovribbiakban: ajr[ncl6k)

Az

aj

andekoz6s idej

e

Az

aj

andek rnegrlevezese

ALKALMANKENT
I-I PALACK BOR

a

Csak az orszaggy'rilesi kepviselo tolti ki!

Az ajandek erteke
1.000.- 5.000.-Ft
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F)

rtisz

KIMUTATAS
brirnrilyen ter'6ken1's6ge, ingri vagf ingatlnn tulajclona, illetve ezekhez ftiz6<16 eg;r'6b
jogosultsiga alapj6n, tovSbb6 e nf ilatkozat C) pontjiban megieltilt gazdasigi
tirsasig(ok)nak juttatott 6llami, illetve eur6pai uni6s tintogatisokr6l (a
tov6bbiakban : t6mogatris)

A t6rnogatas

A tarnogat6s

A tarnogatds

A tdmogatast

jogosulda

megszerz6s6nek

megsz erzesenek

ny[rjto

jogcirne, rnodja

idopon[ia

A

tdrnogatAs

celja

)k**

Kelt: P6cs, 2020. ev janu6r ho 15. nap

.lelen nyilatkozathoz csatoltam a velem kcizds h6ztartiisban elo h6zas-l6lett6rsam,

valanrint a velenr kozds hilztart6sban

rlyi I atkoz attrtl nyi I atk ozataif

ilo

gyernreke( i)rn.

k{ 0--

.

a kepviselo al6ir6sa

'' Csak az orszagg>'rilesi kepviselo

tolti ki!

A tamogat6s
erteke

