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A nyilatkozatot ado szemelye

l.

A nyilatkozatot ado *:

a)

orszaggr'ti lesi kepvisel6

b)

az orszaggytilesi kepviselovel kozos hdztartdsban elo hivas- vagy elettiirs
(a tov6bbiakban : hazas- I elettars)

c)

az orszaggyiilesi kepviselovel kozds h6ztartdsban elo gyermek
(a tov6bbiakban: gyennek)

2.

Az

3.

A hdzas-lelett6rs neve

4.

A gyennek neve:

orszaggyrilesi kepr,'iselo neve: DR.

*Csak a sajiit szemdly6re vonatkozo adatokat toltse ki!

HARGITAI fAXOS
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A) r6sz
VAGYONI NYILATKOZAT
I

I

ngatlanokr

I

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:1210 rn2 TELEK

c)

Mtivelesi 6ga (vagy a mriveles alol kivett tertilet elnevez6se):

d)

Az eptilet fii rendeltetes szerinti.f ellege (lakohdz, tidtil6. gazdasdgi eptilet stb.)"
eplilet al apterLil ete :
150 rn2

e)

Ll'1.

CSALADI HAZ

Az ingatlan jogi jellege (csal6di haz, tarsashaz, szdvetkezeti hin mriemlek. mtihely.
tizlet, mtiterem, rendelo, garazs, b6nyatelek stb.):

0

A nyilatkozojo96ll6sa (tulajdonos, 6llando, illetve tartos haszn6lo. haszonelvezo. berlo
stb.): TULAJDONOS

g)

Kozos tulajdon eseten a tulajdoni h6nyad rnerteke: l12

h)

Aszerzes jogcirne, ideje (a jogviszony kezclete): ADASVETEL (EPiTES) 1985.

I Az ingatlan-nf ilvintartasi adatokkal rlreseq\ezoen kelI kitcilteni!
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a)

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

b)

Az ingatlan teriiletnagys6ga:

c)

Mtivelesi 6ga (vagy a mr.'rveles al6l kivett tertilet elnevezdse):

d)

Az eptilet f'o rendeltetes szerintijellege (lakoh6z, tidtilo. gazdas6gi eptilet stb.).

...

LIZ

eptilet alaptertilete:
70

e)

n2 LAKAS , GK. BEALLO

Az ingatlan jogi jellege (csal6di haz,

tarsashaz. szdvetkezeti haz. mr'remlek. mtihely"

tizlet. m[rterem. rendelo. gar6zs. b6nyatelek stb.):

0

A nyilatkozojo96ll6sa (tulajdonos,6llando, illetve tart6s haszndlo. haszonelvezo. berlo
stb.): TULAJDONOS

g)

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

lr) A szerzes jogcfrne, ideje (a jogvis zony kezdete): ADASVETEL

2010.
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a) A teleptil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):
NAGYNVANAN

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga: I 179 m2

c)

Mr.ivelesi 6ga (vagy a mtivelds alol kivett tertilet elnevezdse):
KERT.S Z6t6

d)

Az eptilet fb rendeltetes szerinti jellege (lakoh6z, tidtilo" gazdasilgi eptilet stb.),

az

eptil et alaptertil ete :

PRESHAZ, T2 m2

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hdz. tarsashdz. szdvetkezeti hdz. mtiemlek. mtihely.
tizlet. m(rterem. rendelo. garazs, banyatelek stb.):

f)

A nyilatkozojo96ll6sa (tulajdonos, 6llando, illetve tartos haszndlo. haszondlvezo. berlo
stb.): TULAJDONOS

g)

Kozos tulajdon eseten a tulajdoni hiinyad merteke: l12

h) A szerzes jogcirne, ideje (a jogvis zony kezclete): ADASVETEL I 990.

1

4

a)

A telepiiles neve, ahol az rngatlan fbkszik (Budapesten kertilet is):
NAGYNVANAO

b)

Az ingatlan tertiletnagysiiga: 43 n2

c)

M[ivelesi

d)

Az eptilet fb rendeltetes szerintijellege (lakoh6z. tidtilo. gazdas6gi eptilet stb.),

6-ua

(vagy a min'elis alol kivett tertilet elnevezese):

AZ

eptilet alaptertilete:

BELTERUI-PTI KERT

e) Az irrgatlan jogijellege (csal6drhaz, t6rsash6z, szovetkezeti h6z. mtiemldk. mtihely.
[izlet. mtiterem. rendelo" gardzs. b6nyatelek stb.):

0 A nyilatkozo jo96llasa (tulajdonos. allando. illetve tartos haszn6lo. haszonelvezo. berlo
stb.): HASZONELVEZ6

s)

Kozos tulajdon eseten a tulajdoni h6nyad rnert

h)

A

szerzes

jogcirne, ideje (a jogvis zot:ry kezdete): ADASVETEL 1993.
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a)

A telepiiles neve, ahol az tngatlan f'ekszik (Budapesten kertilet is):

NAGYNYANAO

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga: 4269 m2

c)

Mtivelesi 6ga (vagy a mtiveles alol kivett tertilet elnevezdse)

d)

Az eptilet fb rendeltetes szerintijellege (lakohaz. tidtilo. gazdas6gi epiilet stb.).

AZ

eptil et al aptertil ete:

BELTERUIETI KERT

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di haz, tirsashaz, szovetkezeti hdz. mtiemlek. mtihely.
tizlet, miiterem. rendelo. garazs. bdnyatelek stb.):

f)

A nyilatkozo jo96llasa (tulaidonos. 6llando. illetve tartos haszn6lo. haszonelvezo. berlo
stb.): HASZONELVEZO

g)

Kozos tulajdon eseten a tulajdoni h6nyad merteke:.......

h) A szerzds jogcime,

ideje (a jogvis zony kezdete: ADASVETEL l9gg.
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a) A teleptil6s neve, ahol az ingatlan f'ekszik (Budapesten kertilet is):
NAGYNYANAO

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga: l, 0020 ha

c)

M[ivelesi

6ga

(vagy a mriveles alol kivett tertilet elnevezese)
SZANTO

d)

Az dptilet fb rendeltetes szerintijellege (lakoh6z" tidtilo. gazdasdgi eptilet stb.),

az

eptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di htn" lirsash6z. szovetkezeti hdz. m(remldk. mtihely.
tizlet. mriterem. rendelo, garazs. b6nyatelek stb.):

0

A nyilatkozo jogallasa (tulajdonos. 6llando. illetve tart6s haszn6lo. haszondlvezo. berlo
stb.): TULAJDONOS

g)
h)

Kozos tulajdon eseten a tulajdoni hiinyad rnerteke

A

szerzes

jogcirne, ideje (a jogvis zony kezdete): AJAN O1IKOZAS 2005.
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a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagys6 ga:2,7

c)

Mtivelesi

6ga

608 ha

(vagy a mtiveles alol kivett tertilet elnevezdse):
SZANTO

d)

Az eptilet f'o rendeltetds szerintijellege (lakoh6z" tidtilo. gazdasagi epiilet stb.).

AZ

eptilet alaptertil ete :

e)

Az ingatlan jogi jellege (csaladi haz. t6rsashin. szdvetkezeti hin. mtiemlek. mtihely.

tizlet. mnterem. rendelo. gar6zs. b6nyatelek stb.)

f)

A nyilatkozo jogallasa (tulajdonos. 6llando. illetve tartos haszn6lo. haszondlr,'ezo. berlo
stb.): TULAJDONOS

g)

Kozos tulajdon eseten a tulajdoni h6nyad rnerteke:

h) A szerzes jogcirne, ideje (a jogvis zony kezdete): AJAND prcOZeS

2005.
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a)

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

NAGYNYANAN

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga: 13,0456 ha

c)

Mtivelesi aga (vagy a mriveles alol kivett tertilet elnevezdse):
SZANTO

d)

Az eptilet fb rendeltetes szerintijellege (lakoh6z. tidtilo, gazdas6gi eptilet

stb.)"

az

eptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csaladi haz. tarsashin. szdvetkezeti hda mtiemlek. mrihely.
tizlet. mtiterem. rendelo. garazs, b6nyatelek stb.):

0

A nyilatkozo io96ll6sa (tulajdonos. 6llando. illetve tart6s haszn6lo, haszonelvezo. berlo
stb.): TULAJDONOS

g)

Kozos tulajdon eseten a tulajdoni h6nyad rnerlek

Ir) A szerzes jogcirne, ideje (a jogvis zony kezdete): AJAND PIIOZXS 2005.
9

a) A telepi.iles neve, ahol az ingatlan

f-ekszik (Budapesten kertilet is):

NAGYNYANAO

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:2,5283 ha

c)

Mrivelesi 6ga (vagy a mtiveles alol kivett teriilet elnevez6se):
SZANTO

d)

Az epiilet fb rendeltetes szerintijellege (lakoh6z. iidtilo. gazdas6gi eptilet stb.).

AZ

eptilet alaptertilete:

e) Az ingatlan jogi jellege

(csal6di haz, tarsashaz, szovetkezeti hdz. m(remlek. mtihely.

Uzlet. mtiterem. rendelo. gar6zs. b6nyatelek stb.):

f)

A nyilatkozo jogall6sa (tulajdonos, 6llando, illetve tartos haszn6lo. haszonelvezo. berlo
stb.): TULAJDONOS

g)

Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad rnerteke

h) A szerues jogcirne,

ideje (a jogvis zot'ty kezdete): ADASVETEL 2003.

7

10.

a)

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

b) Az ingatlan teriiletnagysdga: 1,041 hit

c)

Mtivelesi aga (vagy a mtivelds alol kivett tertilet elnevezese):
SZANTO

Az eptilet fb rendeltetes szerintijellege (lakohaz. tidiilo. gazdasdgi eptilet stb.).

d)

az

eptilet alaptertil ete:

e) Az ingatlan jogi jellege (csaladi h6z. t6rsashAz.

szdvetkezeti hiz. mtiemlek. mtihely.

tizlet" mtiterem. rendelo. garazs. banyatelek stb.):

0

A nyilatkozo jo96ll6sa (tulajdonos. 6llando, illetve tart6s haszn6lo. haszonelvezo. berlo
stb.): TULAJDONOS

g) Kozos tulajdon eseten a tulajdoni

hdnyad rnerleke

h) A szerzes jogcime, icleje (a jogvis zony kezdete): ADASVETEL

2003.

11.

a)

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

b)

Azingatlan tertiletnagys6ga: 1,041 ha

c)

Muvelesi 6ga (vagy a mtiveles alol kivett tertilet elnevez6se):
SZANTO

d)

Az dptilet fb rendeltetds szerintijellege (lakohdz. tidtilo. gazdas6gi epiilet stb.),
epiil et

al

AZ

aptertil ete :

e) Az ingatlan jogi jellege

(csaladi hin. tdrsashdz. szovetkezeti hiv. miiemlek. m[ihely.
iizlet. miiterem. rendelo. gar6zs. banyatelek stb.):

f)

A nyilatkozojo96ll6sa (tulajdonos, 6llando, illetve tartos haszn6lo, haszorrelvezo" berlo
stb.): TULAJDONOS

g) Kozos tulajdon eseten a tulajdoni
lr) A szerzes jogcirne,

hanyad rnerteke

ideje (a jogvis zony kezdete): ADASVETEL 2003.
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12.

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

kertilet is)

NAGYNYANAU

b) Az ingatlan tertiletnagysdga:

c)

0,5755 ha

Mrivelesi aga (vagy a mtiveles alol kivett tertilet elnevezese):
SZANTO

d)

Az eptilet f6 rendeltetes szerintijellege (lakohaz. tidtilo. gazdas6gi eptilet stb.),
eptilet alaptertilete:

e) Az ingatlan

AZ

jogi jellege (csaladi hdz. tirsashiiz. szdvetkezeti haz. mtiemlek. mtihely.

iizlet. mtiterem. rendelo. gar6zs. banyatelek stb.):

0

A nyilatkozo jo96ll6sa (tulaidonos. allando. illetve tartos haszn6lo. haszonelvezo. berlo
stb.): TULAJDONOS

g) Kozos tr"rlajdon eseten a tr"rlajdor-ri hdnyad merteke
h) A szerzes jogcime,

ideje (a jogvis zony kezclete): AJAND grcOZeS 2005

13.

a)

A teleptiles neve, ahol az ingatlan f'ekszik (Budapesten kertilet is):

NAGYNYANAO

b) Az ingatlan tertiletnagysiiga:

c)

0,63

l7

ha

Muvelesi aga (vagy a mtiveles alol kivett tertilet elnevezdse):
SZANTO

d)

Az eptilet f'o rendeltetes szerintijellege (lakohaz. tidtilo. gazdas6gi eptilet
eptilet al aptertil ete :

e) Az ingatlan jogi jellege

(csaladi hin" tirsashdz. szdvetkezeti
tizlet. mtiterem. rendelo. gar6zs. b6nyatelek stb.):

0

hin

stb.),

az

mriemlek. mtihely.

A nyilatkozo jogallasa (tulajdonos" 6llando, illetve tartos haszn6lo. haszonelvezo. berlo
stb.): TULAJDONOS

g) Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad merleke:....
h) A szerzes jogcfme, ideje (a jogvis zony kezdete): AJAN OPrcOZAS

2005.

I
14.

a)

A teleptil6s neve, ahol az ingatlan t-ekszik

(Br-rdapesten kertilet is):

NAGYNVANAO

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga: 1,8495 ha

c)

Mr.'rvelesi 6ga (vagy a mtiveles alol

kivett tertilet elnevezese):
SZANTO

d)

Az epiilet f'o rendeltetes szerintijellege (lakohaz. tidtilo" gazdas6gi dptilet stb.).

AZ

eptilet alaptertil ete :

e)

Az ingatlan jogi jellege (csaladi hAz, tarsashaz. szovetkezeti hdz. mriemlek. miihely.
iizlet. mliterem. rendelo. gar6zs, b6nyatelek stb.):

t)

A nyilatkozo jogdlldsa (tulajdonos. 6llando. illetve tartos haszn6lo. haszonelvezo. berlo
stb.): TULAJDONOS

g) Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni

h6nyad rnerleke: ...

h) A szerzes jogcirne, ideje (a jogviszor.y

kezdete): ADASVETEL 2003.

15.

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagys6 ga: 0,2530 ha

c)

Mtivelesi

6ga

(vagy a mtivelds alol kivett tertilet elnevezdse):
SZANTO

d)

Az eptilet f'o rendeltetes szerintijellege (lakohaz" tidtilo. gazdas6gi eptilet stb.),

AZ

eptilet alaptertil ete :

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hiiz. tars ashilz. szdvetkezeti hdz. mtiemlek. mtihely.
tizlet, mtiterem" rendelo. garizs. bdnyatelek stb.):

f)

A nyilatkozo jo96ll6sa (tulajdonos. 6llando. illetve tartos hasznalo" haszonelvezo. berlo
stb.): TULAJDONOS

g) Kozos tulajdon eseten a tulajdoni

hdnyad rnerleke

h) A szerzes jogcirne, ideje (a jogvis zony kezdete): ADASVETEL

2003

-

l0

16.

a) A teleptil6s

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

SATOnHELY

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga: 1,9034 ha

c)

M[ivelesi 6ga (vagy a mtiveles alol kivett tertilet elnevez6se):
SZANTO

d)

Az eptilet fb rendeltetds szerintijellege (lakohaz. tidtilo. gazdasagi eptilet stb.).
eptilet al apteriil ete :

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di haz. tarsashin^ szdvetkezeti hin. mriernlek. mrihely.
tizlet. mriterem" rendelo. gardzs. b6nyatelek stb.):

0

A nyilatkozo jogtrll6sa (tulajdonos. 6llando. illetve tart6s haszn6lo. haszondlvezo"
berlo stb. ): TULAJDONOS

g)

Kijzos tulajdon eset6n a tulajdoni hdnyad mefteke

h) A szerzes jogcirne,

AZ

ideje (a jogviszony kezdete): AJANDeTOZnS 2005.

17.

a)

A telepiiles neve, ahol az ingatlan tbkszik (Budapesten kertilet is):

MOHACS

b)

Az ingatlan tertiletnagys6 ga: 0,9724 ha

c)

Mrivelesi 6ga (vagy a mriveles alol kivett tertilet elnevez6se):
SZANTO

d)

e)

Az dptilet fb rendeltetes szerintijellege (lakohaz. tidUrlo. gazdasdgi eptilet stb.).
eptilet alaptertilete:

AZ

Az ingatlan jogi jellege (csaladi hin. tixsash6z" szdvetkezeti hin. m[remlek. mtihely.

tizlet. mriterem. rendelo. gar6zs. b6nyatelek stb.):

0

A nyilatkozo jo96llasa (tulajdonos. allando. illetve tartos haszn6lo" haszonelvez6. berlo
stb.): TULAJDONOS

g) Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni
h) A szerzes jogcirne,

hdnyad rnerleke:

ideje (a jogvis zony kezdete): ADASVETEL 2003.

-il
18.

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

b)

Az ingatlan tertiletnagysiiga: l,,l 120 ha

c)

Mrivelesi 6ga (vagy a mtivelds alol kivett tertilet elnevez6se):
SZANTO

d)

Az eptilet fb rendeltetes szerintijellege (lakohaz. tidtilo. gazdasdgi eptilet stb.)"
eptil et alaptertil ete

e)

LIZ

:

Az ingatlan jogijellege (csalddi hdz. tdrsashdz. szdvetkezetihaz. mtiemldk. mtihely"
tizlet. mtiterem. rendelo. garazs. banyatelek stb.):

f)

A nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos, 6llando, illetve tart6s haszn6lo. haszonelvezo. bdrlo
stb.): TULAJDONOS

g) Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni
h) A szerzes jogcime,

h6nyad merteke:.......

ideje (a jogvis zony kezdete): ADASVETEL 2003.

19.

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagys6 ga: 0,7284 ha

c)

Mrivelesi

6ga

(vagy a mriveles alol kivett tertilet elnevez6se):

ERD6

d)

Az eptilet fo rendeltetes szerintijellege (lakoh6z, tidtil6, gazdasdgi epiilet

stb.),

az

eptilet alaptertilete:

e) Az ingatlan jogi jellege

(csal6di hdz, tdrsashaz. szdvetkezetihilz. mtiemlek, mtihely,

[izlet, mriterem. rendelo , garazs, b6nyatelek stb.):

0

A nyilatkozo jogdll6sa (tulajdonos. 6llando. illetve tartos haszn6lo. haszonelvezo" berlo
stb.): TULAJDONOS

g) Kozos tulajdon eseten a tulajdoni
h) A szerzds jogcirne,

h6nyad merteke:....

ideje (a jogviszony kezdete): AJAND1IKOZI^S 2005.

-12
20.

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

b)

Az ingatlan tertiletnagysd ga: 3,2000 ha

c)

Mtiveldsi 6ga (vagy a mfrveles alol kivett tertilet elnevez6se):
MOCSAR

d)

Az epiilet fb rendeltetds szerintijelle-ue (lakohdz. tidtilo. gazdasagi eptilet stb.), az epilet
alaptertilete:

e) Az ingatlan

jogi jellege (csaladi h6z. t6rsash6z. szcivetkezeti htz. mtiemlek. mirhely.

tizlet" mriterem. rendelo. gar6zs. b6nyatelek stb.):

0

A nyilatkozo jogallasa (tulajdonos. allando. illetve tartos haszn6lo. haszonelvezo. berlo
stb.): TULAJDONOS

g) Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni
h) A szerz€s jogcirne,

h6nyad merteke:......

ideje (a jogvis zony kezdete): ADASVETEL 2003. (ARVERES)

21.

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

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga: 8,9286 ha

c)

Mtiveldsi

6ga

(vagy a mtiveles alol kivett teriilet elnevezdse):

ERD6

d)

Az eptilet fo rendeltetes szerinti jellege (lakoh6z. tidtilo. gazdasilgi eptilet stb.).
eptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csalddi haz. tarsashaz. szovetkezeti haz. mriemlek. mtihely.

AZ

tizlet. mtiterem. rendelo. gardzs. banyatelek stb.):

f)

A nyilatkozo jo96ll6sa (tulajdonos. 6lland6. illetve tartos haszn6lo. haszonelvezo. berlo
stb.): TULAJDONOS

g)

Kozos tulajdon eseten a tulajdoni h6nyad rnefteke: 556/5000 +566/5000

h) A

szerzds jogcirne,
AJANDercOZnS -2005.

ideje (a jogviszony kezdete): ADASVETEL 2003.,

-

))
a)

l3

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

b) Az ingatlan teriiletnagys6 ga: 27 ,623 I ha

c)

M[ivelesi 6ga (vagy a mtiveles alol kivett ter[rlet elnevezdse):

ERD6

d)

Az eptilet f'o rendeltetes szerintijellege (lakoh6z" tidiil6. gazdas6gi eptilet stb.).

az

eptilet alaptertil ete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di haz, tarsashaz, szovetkezeti haz, mtiemlek, mtihely.
tizlet. mtiterem. rendelo , garizs, b6nyatelek stb.):

0

A nyilatkozojo96ll6sa (tulajdonos, 6llando, illetve tart6s haszn6lo. haszonelvezo, berlo
stb.): TULAJDONOS

g) Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad merteke: 380/15469
h) A szerz,6s jogcime,

ideje (a jogvis zony kezdete): ADASVETEL 2003.

23.

a)

A teleptil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):
S16FOK

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Mtivelesi

d)

Az eptilet f6 rendeltetes szerintijellege (lakoh6z, tidtilo, gazdas6gi dptilet
eptilet alaptertilete: 3 7 m2 LAKAS, GK BEALLO

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hin,, tirsashiz. szdvetk ezeti h6z. mtiemlek. mrihely.

6ga (vagy a mriveles

alol kivett tertilet elnevezdse):

stb.),

az

iizlet. mtiterem, rendelo , garazs, b6nyatelek stb.):

f)

A nyilatkozo jogall6sa (tulajdonos. allando. illetve tafios haszn6lo. haszonelvezo. berlo
stb.): TULAJDONOS

g)

Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad merteke:

h) A szerzds jogcime,

ideje (a jogvis zony kezdete): ADASVETEL 2016.

-t1

II.
Nagy 6 rt6kii ing6srigok

l. G6pjrirmiivek:
a)

szem6lyg6pkocsi: VOLVO XC 60 tipus

a szerzds icleje, jogcirne: 20 I 8. VETEL

tipus

a szerz€s ideje, jogcirn

tipus
a szerzes ideje, jogcirne

b)

teherg6pjrirmii, aut6busz

tipus

a szerzds ideje, jogcirne:

tipus
a szerzds ideje, jogcirne

tipus
a szerz€s ideje, jog

c)

motorker6kpir:

tipus

szerzds idej e, jogcirne

tipr"rs

a szerzls ideje, jogcirne

tipus
a szerzds ideje, jogc

a

-
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2. Y izi vag)' l6gi j rl rm ii :
a)

jellege
tipusa:
a szerzds ideie. .jogcime

b)

jellege
tipusa:

a szerzes ideje. jogcfme

c)

jellege:
tipusa:

a szerzds ideje. jogcfme

3.

Vddett mfialkot{s, v6dett g"viijtem6ny:

a)

egyedi alkot6sok:

megnevez6s

db

a szerz6,s ideje, jogcirne

megnevez6s

db

a szerzes ideje, jogcirne

megnevezds

db

a szerz,6s ideje, jogcime: ...........

b)

gy[iiterrreny:

megnevez6s

db

a szerz6,s ideje, jogcirne

megnevezes

db

a szerzds ideje, jogcirne

megnevez6s

a szerzls ideje, jogcirne

db

_ 16
4. Egyeb. darabonkent vagy keszletenkent (gyriitemenyenkent) a mindenkori

kepviseloi

alapdij hathavi osszeget rneghalado 6rtdk[i ingosag:
a)

rnegnevezcs:

a szerzds ideje, jogcirne

b)

megnevez6s:

. a szerzds ideje, jogcirne:

c)

megnevez6s:

a szerzds ideje, jogcirn

d)

megnevez6s:

a szerzes ideje, jogcirn

e)

megnevez6s:

a szerz,is ideje, jogcirne:

5

Ertekpapirban elhelyezett rnegtakarit6s vagy egyeb befbktetes (reszveny, kotv6ny,
reszjegy. kincst6rjegy, vagyonjegy" nagy ertekti biztosftas stb.):

megneve zes: ALLAMPAPIR, BEFEKTETESI JEGY,

LAKASTAKAREK

nevertek, biztosit6si osszeg: 69.490.568,- Ft.
megnevezes

nevertek, biztosit6si osszeg:
megnevez6s

nevertek, biztosit6si osszeg
megnevez6s:

nevertek, biztosit6si osszeg:
megnevez6s:

nevertek, biztosit6si osszeg:

6.
Ft

Takarekbetetben elhelyezett rnegtakarit6s

Ft

-11

7.

A nrindenkori kepr,'isel6i alapdf i hathar,'i (isszeget nreghalacl6 keszpenz:

8. Az dsszessdgeben a mindenkori kepviseloi alapdij hathavi osszeget rneghalado
penzintdzeti szam lakcivetelds l'agy m6s. szerzodes alapian t'enn6llo penzkoveteles:

a)

perrzintezetr szarnlakoveteles:

fbrintbar-r:

7

.678.000,- Ft.

dev izitb an ( fo ri nterteken ) :

b)

m6s szerzodes alapj6n f'ennallo penzkoveteles osszege:

2.100.000,- Ft

9. M6s" jelentosebb ertekti vagyontdrgyak, ha azok egytittes erteke a mindenkori kepviseloi
alapdij hathavi <isszeget meghaladja:
megnevez6s:
megnevez6s:
megnevez6s:
megnevez6s:
megnevez6s:
megnevez6s:
megnevez6s:
megnevez6s:

-
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III.
Tartoz6sok
Ebben a rovatban k6rjtik feltiintetni a ktiztartozis cimr5n,
valanrint a p6nzint6zettel vagy maginszenr6lyekkel szenrben
esetlegesen fennril16

t.

Koztartozds

(ado,

vdrn,

tartozisait

illetek,

tb-jarulek

stb.):

Ft.

Penzintezettel szembenr tafi.ozas (hitel, kolcson stb.)

2.

Magiinszernelyekkel

szembeni

Ft.

IV.
Egy6b ktizlend6k

A berbe adott f6ldjeimbol adokoteles jovedelmem nincs.

tartoz6s:

B)
.I6vT

o

ELEM

19

rtisz2

NYI LATK oZAT

(az t-trszaggy'iilesi kepr,'ise16.jar,'adalmaz6s6n kfvtili adokoteles jijvedelmek)

.

Foglalko zasa:

2.

Mr"urkahelye:

I

S

ztinetel tet i -e fo gl al ko zdsat:

lgen
rleln

Fo gl al ko

zttsdbol szannazo havi adokotel es (brutto ) j o vedehne

:

Az l. pontban irt fbglalkoz6s6n kfvtili. valamennyi olyan tevekenysege. amelybol
adokotel es j ovedelme szannazik:

a) A tevekenys6g rnegnevez6se:

b) A kiflzeto szemelye
(kiveve a jogszabalyon alapulo titoktart6si kotelezettsdg al6 eso tevdkenysegek):
A jovedelem rendszeressdge (havi. egyeb rendszeressegti. eseti vagy idoszakos):
egyszeri kifizetes

c) A jovedelern (brutto)

osszege:

a) A tevekenyseg megnevez6se
b) A kifizeto szemelye
(kiveve

c)

a

jogszab6lyon alapulo titoktart6si kdtelezetts6g al6 eso tevdkenysegek):

A jdvedelem rendszeressdge (havi. egyeb rendszeressegri. eseti vagy idoszakos):

d) A jovedelern (brutto) osszege:

I Csak az orszdggy'rilesi kepviselo tolti ki!
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C) r6sz

GAZDASACI ERDEKELTSEGI NYILATKO ZAT
Gazdasigi tirsasrlgban fenn6l16 tiszts6ge vag)' 6rdekelts6ge:
I

l.

Gazdasdgi t6rsas6g neve: BOLY COOP KFT.

2. Szekhelye: BOLY
3.

Gazdasdgi tdrsasdg fbmrdja: KFT.

4. Az erdekeltseg fonnaja (tulajdonos, r6szv6nyes,

bt. eset6n beltag/k[rltag stb.):

TULAJDONOS

5.

A tulajdoni 6rdekeltseg keletkezeskori aranya:3,45oh

6.

A tulajdoni 6rdekeltseg jelenlegi aranya:9,11

7.

Nyeresegbol valo reszeseddse: 9, I

oh

I%

8. A gazdasagi t6rsasdgban viselt tisztsege: NINCS
II.

l.

Gazdasagi t6rsas6g

2.

Szekhelye

3.

Gazdasitgi t6rsas6g fbrm6ja

4.

Az erdekeltseg fbnnaja (tulajdonos, reszv6nyes, bt. eseten beltag/ktiltag stb.)

5.

A tulajdoni erdekeltseg keletkezesekori ar6nya

6. A tulajdoni erdekeltseg jelenlegi

ar6nya:

7. Nyeresegbol valo r6szesedese
8. A gazdasagi t6rsasdgban viselt tisztse

%
%
%

2l

III.
l.

Gazdasdgi tdrsasdg neve:

2. Szekhely'e
3. Gazdasdgi

t6rsasag fbnn6ja:

4.

Az erdekeltseg tbmraja (tulajdonos. rdszvenyes. bt. eseten beltag/ktiltag stb.)

5.

A tulajdoni erdekeltseg keletkezesekori aranya

6. A tulajdoni

%

erdekeltseg jelenlegi ar6nya

7. Nyeresegbol

%

valo reszesedese

%

8. A gazdas6gi t6rsas6gban viselt tisztsege
IV.

l.

2.

Gazdas6gi t6rsas6g neve

Szekhelye

3. Gazdasdgi t6rsas6g fonn6ja

4. Az erdekeltseg fonndja (tulajdonos, riszvenyes. bt. eseten beltag/ktiltag

stb.)

5. A tulajdoni erdekeltseg keletkezesekori arhnya

o/
/o

6. A tulajdoni erdekeltseg jelenlegi ardnya

o/
/o

7. Nyeresegbol valo reszesedese

8. A gazdas6gi t6rsasiigban viselt tisztsege

%

-22
V

l.

Gazdasdgi t6rsasdg neve

2. Szekhelye
3.

Gazdas6gi t6rsas6g fonn6ja

4.

Az erdekeltseg fbnnaja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. eseten beltag/ktiltag stb.):.....

5.

A tulajdoni erdekeltseg keletkezesekori ardnya

%

6.

A tulajdoni erdekelts6g jelenlegi ardnya

%

7. Nyeresegbol
8.

A gazdas|gi

valo reszesedese

%

t6rsas6gban viselt tisztsege

vI.
l. Gazdasagi t6rsasdg

neve

2. Szekhelye

3. Gazdas6gi t6rsas6g fbnn6ja

4. Az erdekeltseg fonn6ja (tulajdonos, r6szvenyes, bt. eseten beltag/ktiltag stb.):
5. A tulajdoni erdekeltseg keletkezesekori ar6nya

%

6. A tulajcloni erdekeltseg jelenlegi ardnya:

o/
/o

7. Nyeresegbol l'alo reszesedese

%

8. A gazdas|gi t6rsasiigban viselt tiszts6ge:

-23
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D) r6sz3

KIMUTATAS
az orszirggf iil6si k6pvisekinek az Orszrlggf iil6sttil, sajrit prlrtjf t6l vagl'

k6pvisel6csoportjrit6l, illetve a ttin'6nyhoz6i munkirt tf mogat6 alapitvrinyt6l
kapott, a k6pviseki munkrijrinak ell:it:lsrlhoz sziiks6ges vag)' azzal szoros
tisszeftigg6sben 16r,6 juttatrlsokr6l 6s ingl'enes hasznirlatba adott dolgokr6l
(a tovribbiakban:

A juttat6s ideje

juttatis)

A juttat6s megnevez6se

A juttatas erteke

SZAMjTOCEP

245.500.-Ft.

MOBILTELEFON

270.852.-Ft

UZEMANYAGKARTYA

Tv. szerinti erlek

LAKASHASZNALAT

Tv. szerinti ertek

TELEFONHASZNALAT

Tv. szerinti ertek

TEVEKENYSEGET SEGiT6
SZEMELYEK

IRODAI ESZKOZOK
IRODAHASZNALAT

r Csak az orsz6ggy'rilesi kepviselo tdlti ki!

Tv. szerinti ertek

I

.616.892.-Ft

Tv. szerinti ertek

-24
E)

a

r6sza

I

KINTUTATAS
az orsziiggviil6si k6pviseltinek k6pviseltii megbizatirsirval tisszefiigg6sben kapott

ajdncl6kair6l 6s az e nyilatkozat D) pontja ali nem tartozil ingvenes juttatrisair6l
(a tovribbiakban: ajincl6k)

Az ajdndekozds ideje

Az

aj 6ndek rnegnevez6se

Az ajdndek erteke

ALKALMANKENT
I-I PALACK BOR
ALKALMANKENT I -I K6NYV,
NAPTAR, JEGYZETTOMB

a

Csak az orsz6ggltilesi kepviselo tolti ki!

r

I

.000.- 5.000.-Ft

.000,-6.000,-FT
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F)

r6sz

KINTUTATAS
brirmilyen tev6kenys6ge, ing6 r'agy ingatlan tulajtlona, illetve ezekhez ffizttd6 egy6b
jogosultsrlga alapjin, tovrlbbri e nyilatkozat C) pontjfban megieltilt gazdasrlgi
tdrsasig(ok)nak juttatott 6llami, illetve eur6pai uni6s timogatrisokr6l (a
tovribbiakban : t6mogatis)
A t6rnogat6s
jogosultja

A t6rnogatds

A tdrnogatds

A t6mogatdst

A tdrnogat6s

A t6rnogat6s

rnegszerzesenek

megszerzesenek
idopond a

ny[rjto

celja

6rteke

jogcirne, rnodja

***
Kelt: P6cs, 2021. ev januiir ho 5. nap

.lelen nyilatkozathoz csatoltam a velem kdzds h6ztartasban elo hhzas-lelett6rsam,

valamint a velem kozos hdztartasban elo gyermeke(i)m.

rr

yi I atko zatatl nyil atkozat ai ts.

)r

!
a kepvisel6 al6irasa

5

Csak az orszdggyrilesi kepviselo tolti ki!

..(....:

