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Az OrszdsgJ-rildsr6l sz6l6 2012. dvi XXXVI. torviny 1. sz. mell6klete alapjdn

Vagyon-, jdvedelem- ds gazdasdgi irdekeltsdgi nyilotkozut
orszd ggt iildsi kdpvis el6 szdmdra

A nyilatkozatot ado szemelye
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A nyilatkozatot ad6 *'

orszilggytilisi kdpviselo

b)

az orszdggytildsi kdpvisel6vel k<izris h6ztartdsban 6lti hrizas- vag.v dlettiirs
(a tovdbbiakban : hrizas-l6lett6rs)

c)

az ors zdggytilesi kepvisel6vel kozos haztartirsban el6 gyermek
(a tov6bbiakban: gyerntek)

2.

Az orsz6ggytilesi kepvisel6 neve:

3.

Ahitzas-/elettdrs

4.

A gyermek neve:

neve:
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Ingatlanok
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1.

A teleptilds

a)

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

(;fttb$<rdY

b)

Az ingatlan teniletnagys6ga:

c)

Mtivel6si

mtivel6s al6l kivett tertilet elnevezdse):

6ga (,tagy a
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Az 6piilet f6 rendeltetds szerintijellege (lak6h6z, iidtil6, gazdasdgi 6ptilet stb.),
AZ

eptilet

al

aptertil ete :
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e)

Az ingatlan jogi jellege (csalSdi hriz, t6rsashdz, szovetkezetihirz, mtieml6k, mtihely,

izlet, mtiterem, rendel6, gar|zs, b6nyatelek stb.):
C\Pa"r1rg1

x"izt

0 A nyilatkoz6 jog6ll6sa

(tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvez6,

bdrl<i stb.):

Ilm??:Y:{
g)

Kozos tulajdon eseten a tulajdoni hdnyad merteke:

h)

A szerz€sjogcfme, ideje (a jogviszony
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kezdete):

Az.ingatlan-nyilvaintartasi adatol<kal nregeg)'ezoen kell kittilteni
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a)

A teleptilds nevc, ahol az ingatlan fbkszik (Budapesten kertilet is):
0+t,a-pur.of

b)

Azingatlan tertiletnagysaga: ...?.\.3:..Ih.

c)

Muvelesi tga (vagy a mtiveles alol kivett tenilet elnevezese)
..

d)
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Az dpiilet fo rendeltetds szerinti jellege (lak6haz. UdUl6, gazdasrigi 6ptilet stb.),
az 6ptilet alaptertilete

L^A-\.)A'2i
e)

:
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Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, tiirsashi,z, szovetkezetihin, mtieml6k, mtihely,
tizlet, mtiterem, rendel6, garizs, brinyatelek stb.):

C\A-r--{A\bt +tv"tZ-

0 A nyilatkoz6 jog6ll6sa

(tulajdonos, illland6, illetve tart6s hxznii6, haszon6lvez6,

bdrl6 stb.):

t\
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g)

Kozcis tulajdon eseten a tulajdoni h6nyad mert6ke:

h)

A szerze,sjogcime, ideje (a jogviszorry kezdete):

CL;tz--rds
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3.

a)

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

stllalocc\

le>

b)

Azingatlan tertiletnagysdga: ..9.f .1.+.:.f 3.ft.

c)

Muvelesi

d)

Az 6ptilet fo rendeltetes szerinti jellege (1ak6h6z, tidtilS, gazdasdgi dptilet stb.),
az 6piilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h{2, tdrsashirz, szovetkezeti h6z, mtiemldk. rn[ihely,

6ga (vagy a muvelds

teCe $refis+.t

alol kivett tertilet elnevezise):

tru
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iizlet. mitterem, rendel6. gartns. brinyatelek stb.):

0

A

g)

Kozos tulajdon eseten a tulajdoni hirnyacl nrdrteke:

h)

A sze rzd,sj ogcinrc, id..ie (a .iogviszonY kezdete)

rryilatkoz6 jogallilsa (tulaidonos, iilland6. illetve tart6s haszniil6. haszon6lvezti,
b6rl6 stb.): .T.tr" l=*.Z.Oetc:?+. . .
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4.

a)

A teleptil6s neve, ahol az in-uatlan fekszik (Budapesten keriilet is):
G4\

...*+.{.) Gs

-Kr+

b)

Azingatlan tertiletnagys6ga:

c)

Muvelesi

d)

Az dptilet fti rendeltet6s szerinti jellege (lak6h6z, udulo, gazdas6gi dptilet stb.),

irga (vagy a mtiveles

alol kivett teriilet elnevezdse)

az dptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, t6rsashdz, szdvetkezetihdz. mrieml6k, miihely,
tizlet, mriterem, rendel6, garilzs, banyatelek stb.):

D

A nyilatkoz6

jogdllasa (tulaj donos, iilando. illetve tart6s

bdrlo stb.): ..:l:5.

lt*ac"hTi:.

g)

Kdzos tulajdon esetdn a tulajdoni hanyad mdrtdke:

h)

A szerz1,sjogcfrne, ideje (a jogviszony kezdete):

..
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5.

a)

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

b)

Azingatlan teniletnagyse.-qa: ..:!

c)

Ivltivelesi 6ga (vagy a mfivelds alol kivett tertilet elnevezese)

d)

Az 6ptilet f6 rendeltet6s szerinti jellege (lak6h6z, UdUl6. gazdas6gi 6piilet stb.).

1...Q

Glo +14

Sz^ir O

az 6ptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hiiz, tiirsashdz, szcivetkezetihilz, miieml6k. rn[ihely,
iizlet. rniiterem, rendel6, gafiizs, brinyatelek stb.):

0 A nyilatkoz6 jogiilitsa
bdrl6 stb.) :

g)

. . .1.1r.

HI.?

(tulajdonos, dllandti, illetve tart6s hasznrll6. haszon6lveztl,

-o"-

t*.).

Kozds tulajdon esetdn a tulaidoni hanyad rnerteke:

h) A szerzis jogcfme.

ideje (a jogviszony- kezdete):

r2*;
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a)

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

...c-"1*x.t I...............

b) Az ingatlan tertiletnagysdga:

...{..r..5.}..If.I}...

szsr-d

c)

Muvelesi t ga (vagy a mtiveles al6l kivett tertilet elnevezese):

d)

Az 6ptilet f5 rendeltetds szerinti jellege (lak6haz, tidtil6, gazdasigi dprilet stb.),
az 6piilet alaptertilete :

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal:idi h6z, t6rsashiz, szovetkezetihiu., mtiemldk, miihely,
f,rzlet, mriterem, rendel

6.

gar ins, banyate I ek stb.

f) A nyilatkozo jiog6ll6sa (tulajdonos,

):

6lland6, illetve tart6s lraszn al6, haszondlve 26,

birlo stb.): f.^. I-q?oorooS

g)

K<izris tulajdon esetdn a tulajdoni hrlnyad

h)

A szerz1,sjogcime, ideje (a jogviszony kezdete):

m6rtdke: ....:1.(.{.......

7.

a)

b)

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

Azingatlan tertiletnagysesa: ...11., 1.I-7..1..

L t..

S2-gd

c)

Mtiveldsi

d)

Az dpiilet f6 rendeltetds szerinti jellege (lak6hilz, tidtil6, gazdasiryi 6ptilet stb.),

6ga

(vagy a mtivelds alol kivett tertilet elnevezdse):

az dptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hiiz, t6rsashdz, szovetkezetihin, rnrieml6k. mtihely,
tizlet. mtiterem, rendel6. gardzs. b6nyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jogtilttsa (tulajdonos. 6lland6.
bdrl<i stb.) : .fhl+ 3P: tP.-o.)

illefve tart6s haszn6l6.

.

g)

Kozos tulaidon eseten a tulaidoni hanyad rnerteke

) A sze rzd,sj ogcf rxe , idej e (a j ogviszony kezdete)
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haszon6lvez6,
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II.
Nagy 6rt6kti ing6sfgok
1. G6pj{rmiivek:

a)

szemdlygipkocsi: ....................

tfpus

a szerzes ideje, j ogcf rne:

tfpus
a szerz€,s ideje. jogcfnre

tfpus
a szer z6,s idej e, j ogcf rne: .. ...

b)

tfpus

tehergepj6nnti, aut6busz: .,......
a szerzes ideje, iogcime:

tipus

a szerzds ideje. jogcime:

.

tfpus
a szerz€s ideje, jogcime:

c)

motorkerdk pix:

V,ttrtrt5 ft+ 9_S: tqlo+,':t

a szerz6,s ideje, jogcfme:

'1'

dd
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tf

pus

<pL
tfprus

a szerzes idej e. j ogcitne

tfpus
a szerz.es ideje, jogcf tne
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2.

Yizi Ya5rr l6gi jiinnii:

a)

j cllcge:

tipusa: .

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

a szerzes ideje, jogcime:

b)

jellege:
tf

pusa:

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

a szerz€,s ideje, jogcime:

3.
a)

Vedett miialkot{s, v6dett gytiitem6ny:
egyedi alkot6sok:
megnevezes

db

megnevezds

db

megnevezds

db

a szerzes ideje, jogcfme:

a szerzes ideje, jogcfme:

a szerzes ideje, jogcftne:

b)

gyujtemenY:
me,_qnevezis

a szerzes ideje, jogcfme:

megnerrezds

db

megnevezds

db

a szerzes ideje, iogcfme

a szerzes ideje, jogcime:

-84.

Egydb. darabonkdnt vagy kdszletenkent (gytijtenrcrnl,'enkent) a mindenkori kdpvisekii
alapdii hathavi tisszegdt meghalad6 drtdkti ing6sdg:

a)

megnevezds:

a szerzes ideje, jogcinte:

b)

megnevezds:

a szerzes ideje, jogcfme:

c)

rnegnevezds: .........

a szerz€,s ideje, jogcfme:

d)

megnevezds:

a szerzes ideje, jogcime:

e)

megnevezds: ........

a szerzes ideje, jogcime:

5.

Ertdkpapirban elhelyezett megtakarit6s vagy egy6b befektet6s (reszvdny, ktitv6ny,
rdszj egy, kincstrfujegy, vagyonj egy, nagy 6rt6kri biztositris stb.)

megnevez6s

.t.P...3..1]3*P3.:

ndvdrtdk, biztosftasi osszeg: ...T..:.1:S

megnevezds:

nevdrtek. biztositasi clsszeg :

megnevezds:

nevdrtdk, biztosft6si osszeg:

megnevezds:

.........

(

ndvertdk, biztosftasi dsszeg

lnegnevezds:

nevdrtek. biztosftasi osszeg:

e*+

:
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6.

Takarekbetetben elhelyezett tnegtakarft6s:

Ft

..

Ft

7.

A rnindenkori k6pviseloi alapd(j hathavi

dsszeget nreghalad6 kdszp€,nz

3, oo..D L Ft

8.

Az risszessdgdben a mindenkori k6pvisel6i alapdij hathavi <isszeg6t meghalad6
pdnzintlzeti sz6mlakcivetel6s vagy m6s, szerzcid6s alapjAn fennrill6 p6nzkdvetelds:

a)

penzintdzeti sz6mlakdvetel6s

P

IonntDan:

...

.1.r.3.=

:

.:.*............

deviz6ban (fori ntdrteken)

b)

m6s szeruodes alapjin fenn6ll6 pinzkoveteles osszege:
,( S.

9,

IVl6s, jelent6sebb 6rt6kii vagyont6rgyak, ha azok egytittes drtdke
k€pviselcii alapdij hathavi dsszeg6t meghaladj a:

megnevezds:
megrlevezds:
megnevezds:
megnevezes:
megnevezds:
megnevezds:

megnevezis:
megnevezes:

3oc) c- Ft

a mindenkori
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Ta rtozasok
E,lrben A rovatban k6rjtil< felttintetni a ktizttt'tozias cfm6n,
valamint a prSnzintfizettel vagy mag{nszem6l-vekkel szemben
esetlege,sen

1.

f

ennillo tartozf sait

Koztartozds (ad6, v6nt, illetdk. tb-j6rulek stb.):
Ft

2.

Pdnzintezettel szembeni tartozits thitel, kolcson stb.):

,(,zg

3.

3s+

e- Ft

Maginszemdlyekkel szembeni tartozas:

L8. Do.) c, .Fr

Iv
Egyeb ktizlend6k

- Il
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OVEDELE,III

(az or szilggyil6si kdpvise

l.

F

16 j

-

r6sz.
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YILATKOZAT

avadalmazis6n kiviil i ad6kdtel es j dvedehnek)

oglalkoz6sa:

Munkahelye
S

ztinetelte ti-e fo gl alkoziis6t

igen

:

NCITI

Fogl alkozas6bol szintnaz6 havi adokoteles (brutt6) jdvedelme

2. Az 1. pontban irt foglalkozisin kfvtili,
ad6ktitel es j civedelme

r,alamennyi olyan tev6kenysdge, amelyb6l

szitrmazik:

a) A tevekenysig megnevezdse:

b) A kifizet6 szem6lye
(kivdve ajogszabrilyon alapul6 titoktartilsi kcitelezettsegalies6 tev6kenys6gek):

c) Ajdvedelem rendszeressige (havi, egy6b rendszeressdgti, eseti vagy id6szakos)

d) A jovedelem (brutto) osszege:

" Csak az. orsT.aggyrile si kepvisel6 tolti ki!

..

Ft

Ft

l2

a) A teveken-yseg nleglrevezise:

...

b) A kifizeto szenrilye
(kir,6ve

a

jogszabdlyon alapul6 titoktart6si kdtelezettsegal6es6 ter,6kerrys6gek):

c) A jcivedelem rendszeressdge (havi, egy6b rendszeressdgii, eseti vagy idoszakos)

I;t

d) A jdvedelem (brutto) 6sszege:

a) A tev6kenyseg megnevezdse: ........

b) A kifizet6 szemdlye
(kivdve a jogszab5lyon alapul6 titoktart6si kritelezetts69ald es6 tevdkenysdgek):

c) Aiovedelem rendszeress6ge (havi, egydb rendszeressdgti. eseti vagy idoszakos):

d) A.iovedelem (brutto) cisszege:
E
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C) resz
G AZDASAG

I ERDEKtr LTSEGI

NY TLATKO ZAl-

Gazdasigi trlrsasfgban fennill6 tiszts6ge vagy 6rdel<elts6ge:

r.

]o ace+JFJffifr.(ffi\.J.h-A kt

Gazdasirgi tdrsasag neve: .tsFJ+.rhy

I.

3. Gazclas6gi tarsas6g fonnaj a:...!8$,...

4. Az 6rdekelts6g formiija (tulajdonos,

rdszv6nyes, bt. eset6n beltag/ktiltag stb.):

LE\Lrdr{Es
-+
5. A tulajdoni irdekeltsig keletkezdsekori arinya:|1 lF.l.?:.+:- .L

%

+

6. A tulajdoni irdekeltsdg jelenlegi ardnya: ...!.(*.\:J..?:.*)..:.
7

. NyeresdgbSl val6 rdszeseddse'

8. A

.

lt

, *.\:.1.3.t.L:

J

%
0h

gazdas6gi tirsas6gban viselt tisztsdge:

rI.
L. Gazdasilgi tarsas6g neve: ...........................

2. Szekhelye:

3. Gazdasfigi tarsasiig fbrmaja:

4.

Azdrdekelts6g form6ja (tulajdonos, r6szv6n-ves, bt. esetdn beltag/ktiltag stb.)

5. A tulajdoni erdekeltsdg keletkezdsekori

6. A tulajdoni 6rdekeltsegielenlegi
'f

. Nyeres6gb6l

8. A

ardnya:

ardnya:

val6 riszesede.se: ..............

gazdasagi tdrsasdgban viselt tisztsige:

%

%

%
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III.
I

. Gazdasagi tdrsasag neve:

2. Szekhelye:

3. Gazdasagi tdrsasdg fonn6ia

4. Az

6rdekelts6g fbrmiija (tulajdonos, rdszvdnyes. bt. esetin beltaglktiltag stb.)

5. A tulajdoni

erdekeltsdg kel etkezesekori aranya: ...

%

6. A tulajdoni

6rdekelts6g jelenlegi arurya:

%

7

.

Nyeresegb6l val6 rdszeseddse: . ..................

8. A gazdasrigi tdrsas6gban viselt tisztsdge:

%

..

rv.
L. Gazdas6gi tarsasag neve:

2. Sz€khelye:
3. Gazdasitgi t6rsas6g fonn6ja

4. Az drdekelts6g form6ja (tulajdonos, rdszvdnyes, bt. esetdn beltag/kiiltag

5. A tulajdoni 6rdekeltsdg keletkezesekori ardnya:..

%

6. A tulajdoni drdekeltseg jelenlegi

%

7

ardnya:

. Nyeresdgbol val o reszeseddse:

8.

A gazdasagi tdrsasdgban viselt

%

tisztsige:

stb.)

l5

V

l.

Gazclasdgi tarsasag neve:

..

2. Szekhelye

3. Gazdasigi tdrsas6g fonnaj a...

4. Az 6rdekelts6g formilja (tulajdonos, r6szv6nyes. bt. esetdn beltag/ktiltag stb.)

5. A tulajdoni irdekeltsdg

keletkezdsekori aritnya:

%

6. A tulajdoni irdekeltsig

jelenle,_qi ardnya:

o/
/t)

'l

. Nyeresigbol

8.

A

val6 r6szeseddse:

oo.or .....

.

gazdasagi tdrsasdgban viselt tisztsdge:

olt

..

vr.
l.

Gazdasagi t6rsas6g neve:

2. Szekhelye:

...

3. Gazclasdgi tirsasirg fcrrm6j a:...

4. Az drdekeltsdg formdja (tulajdonos, r6szvdnyes, bt. esetdn beltag/ktiltag

5. A tulaidoni irdekeltseg
6. A tulaidoni
7

.

8.

keletkezesekori

erdekeltseg jelenlegi ar6nya:

Nyeresegbol val6 reszesedese:.

A gazdasitgi

ar6n-v-a

.

.

t6rsas6gban viselt tisztsdge

%

%

,r/o

stb.):

r6

D) r6sz*

KIMUTATAS
saj{t p:irtjrit6l vag"v
k6pviseldcsoportj :lt5l, illetve a ttirv6nyh oz6i mu nliit timo gatti alapftvrlnyt6l
kapott, a li6pvisel6 munkdj{nak elldtds{hoz sztil<s6ges vag.v azzal szoros
tisszcftigg6sben l6v6 juttatisokr6l 6s ingenes haszndlatba adott dolgokr6l
(a tov{bbiakban: juttat{s)
az orsz:iggyiil6si k6pvisel6nek az Orsz{gg-viil6st6l,

A juttat6s megnevezdse

A juttatds ideie
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kN0- Cen+\xy

fiobt

8

trT+ri8

hrr61fi,tcr.c-lS (Eesx

az. arsz.aggytilesi kepvise

A juttatirs drtdke

l6 tolti ki!

2ks sc-

4T

)\2. Gqo,^Tt
,(oS, ucr)i+

t7
E) r6sz.

KIMUTATAS
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KIMUTATAS
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jogosults{ga alapjin, tovibbf e nyilatl<ozat C) pontjiban megieltilt gaztlas:igi
t{rsas{g(ok)nak juttatott {llami, illetve eur6pai uniris t{mogatrisokr6l (a
tov:ibbiakban : tdmogat:is)
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Kiegeszitds a vagyonnyilatkozat A.) rdsz I. fej ezetehez

A telepiil6s neve, ahol az ingatlan fekszik: G6rdony
Az ingatlan tertiletnagys6 ga: 0,7 321 ha (osszevonas ut6n)
Miivelesi iga: szAnto
A nyi latkozo j o96l liisa: tulajdonos
Tulajdoni hinyad mert6ke: lll
Szerzes jogcime, ideje: orokles, 2009; ad6svetel 20 I 3
A telepiil6s neve, ahol az ingatlan fekszik: G6rdony
Az ingatlan teriiletnagystiga: 0, 1432 ha
Mtivel6si 6ga: sz6nt6
A nyilatkozo jogall6sa: tulajdonos
Tulajdoni hSnyad m6rt6ke: lll
Szerzes jogcime, ideje: ordkl6s, 2009
A telepi.il6s neve, ahol az ingatlan fekszik: G6rdony
Az ingatlan tertiletnagys6ga: 0,0726 ha
Miivelesi 6ga: szint6
A nyi latkozo jog6l l6sa: tulajdonos
Tulajdoni h6nyad m6rt6ke: lll
Szerzes jogcime, ideje: orokles, 2009

A teleptil6s neve, ahol az ingatlan fekszik: Grirdony
Az ingatlan tertiletnagys6ga; 0,4286 ha (6sszevon6s ut6n)
Mtivel6si 6ga: szinto
A nyi latkozo jog6ll:isa: tulajdonos
Tulajdoni hrinyad m6rt6ke: I ll
Szerzds jogcime, ideje: ordkl6s, 2009; csere 2013
A telepiil6s neve, ahol az ingatlan fekszik: Girdony
Az ingatlan tertiletnagysiga: 0,6253 ha
Miivelesi 6ga: sz6lo
A nyi latkozo jog6ll6sa: tulajdonos
Tulajdoni h6nyad m6rt6ke: lll
Szerzes jogcfme, ideje: 6rokl6s, 2009
A teleptiles neve, ahol az ingatlan fekszik: Girdony
Az ingatlan teriiletnagys6ga: 2,1079 ha (dsszevonrls ut6n)
Mtivel6si 6ga: szAnt6
A nyi latkozo jog6ll6sa: tulajdonos
Tulajdoni h6nyad m6rt6ke: I ll
Szerzes jogcime, ideje: 6rokl6s, 2009, adirsv6tel, 2013

A teleptilds neve, ahol az ingatlan fekszik: G6rdony
Az ingatlan teriiletnagys6ga: 1,8027 ha
Mrivelesi iiga: szSlo

A nyi latkozo jogilliisa: tulajdonos
Tulajdoni h6nyad mert6ke: lll
Szerzes jogcfme, ideje: ad6sv6tel, 201 0
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A telepiil6s neve, ahol az ingatlan fekszik: Girdony
Az ingatlan tertiletnagys6ga: 0,6656 ha
M[ivelesi iiga: sz6nt6
A nyi latkozo jog6l l6sa: tulajdonos
Tulajdoni h6nyad mert6ke: I ll
Szerzds jogcime, ideje: aj6nd6kozis, 2011

A telepiil6s neve, ahol az ingatlan fekszik: Girdony
Az ingatlan tertiletnarys6ga: 1,0756 ha
Mtivel6si 5ga: szint6
A nyi latkozo jog6l l6sa: tulajdonos
Tulajdoni hrlnyad mert6ke: lll
Szerzes jogcime, ideje: aj6ndekozls, 201I
A teleptiles neve, ahol az ingatlan fekszik: G6rdony
Az ingatlan tertiletnagys6ga: l, I 5 73 ha
Mfiveldsi 6ga: szint6
A nyi latkozo jo96l l6sa: tulajdonos
Tulajdoni h6nyad m6rtdke: I ll
Szerzds jogcime, ideje: ad6sv6tel, 2013
A teleptil6s neve, ahol az ingatlan fekszik: Gardony
Az ingatlan teriiletnagys6ga: 0,5 324 ha
Mrivelesi 6ga: sz6nt6
A nyi latkozo jog6l liisa: tulajdonos
Tulajdoni h6nyad m6rt6ke: lll
Szerzes jogcime, ideje: ad6svetel ,2015
A teleptil6s neve, ahol az ingatlan fekszik: G6rdony
Az ingatlan teriiletnagys6ga: 0,6644 ha
Miivelesi 6ga: sz6nt6
A nyi latkozo jog6l l6sa: tulajdonos
Tulajdoni h6nyad mert6ke: I ll
Szerzds jogcime, ideje: ad6sv6tel ,2015
A teleptil6s neve, ahol az ingatlan fekszik: G6rdony
Az ingatlan tertiletnagysdga: 0,2835 ha
Mtivel6si 6ga: sz6lo
A nyi latkozo jogSl lSsa: tulajdonos
Tulajdoni h6nyad mert6ke: I ll
Szerzds jogcime, ideje: ad6svetel, 2017
A telepiilds neve, ahol az ingatlan fekszik: G6rdony
Az ingatlan terliletnagys6ga: 0,2978 ha
M[iveldsi 6ga: szolS
A nyi latkozo jog6l l6sa: tulajdonos
Tulajdoni hinyad mert6ke: I ll
Szerzls jogcfme, ideje: adasvdtel, 2017
A teleptil6s neve, ahol az ingatlan fekszik: Seregdlyes
Az ingatlan tertiletnarys6ga: 19,9777 ha
Mtivelesi 6ga: szSlo
A nyi latkozo jog6l liisa: tulajdonos
Tulajdoni h6nyad m6rt6ke: lll
Szerzes jogcime, ideje: ad6sv6tel, 2017
2

A telepiil6s neve, ahol az ingatlan fekszik: Seregdlyes
Az ingatlan teriiletnagys6ga: 17,6923 ha
Miivelesi 6ga: szol6, kivett telephely
A nyi latkozo jog6l l6sa: tulajdonos
Tulajdoni h6nyad merteke: lll
Szerzds jogcime, ideje: ad6svetel, 20ll
A telepiilds neve, ahol az ingatlan fekszik: Seregdlyes
Az ingatlan tertiletnagys6ga: 13,5237 ha
M[ivel6si 6ga: szol5, kivett telephely
A nyi latkozo jogall6sa: tulajdonos
Tulajdoni h6nyad m6rteke: lll
Szerzds jogcfme, ideje: ad6sv6tel, 2017
A telepiiles neve, ahol az ingatlan fekszik: Sereg6lyes
Az ingatlan tertiletnagys6ga: 13,9730 ha
Mtivel6si 6ga: szol6, kivett [t
A nyi latkozo jogal l6sa: tulajdonos
Tulajdoni h6nyad m6rt6ke: lll
Szerzds jogcime, ideje: ad6sv6tel, 2017
A teleptiles neve, ahol az ingatlan fekszik: Gardony
Az ingatlan tertiletnagys6ga: 4,3596 ha
Miivelesi iiga: sz5l5
A nyi latkozo jog6ll6sa: tulajdonos
Tulajdoni h6nyad m6rt6ke: I ll
Szerzds jogcfme, ideje: aj6nd6kozis, 201I
A telepiiles neve, ahol az ingatlan fekszik: G6rdony
Az ingatlan tertiletnarys6 ga: 4,7 5 00 ha
M[ivel6si 6ga: sz6l5
A nyi latkozo jog6l kisa: tulajdonos
Tulajdoni h6nyad mert6ke: lll
Szerzds jogcfme, ideje: aj6nd6kozls, 201I
A teleptil6s neve, ahol az ingatlan fekszik: G6rdony
Az ingatlan tertiletnarys6ga: 2,8245 ha
Miivelesi 6ga: gytimolcsos
A nyi latkozo jogal l6sa: tulajdonos
Tulajdoni h6nyad mertdke: lll
Szerzes jogcime, ideje: aj6ndekozAs, 20 I I

A telepiiles neve, ahol az ingatlan fekszik: G6rdony
Az ingatlan tertiletnagys6ga: I 5,0370 ha
Miivelesi 6ga: gytimolcsds
A nyi latkozo jog6l l6sa: tulajdonos
Tulajdoni h6nyad m6rt6ke: lll
Szerzesjogcime, ideje: aj6ndekozAs,20 I I

A teleptil6s neve, ahol az ingatlan fekszik: G6rdony
Az ingatlan tertiletnagys6 ga: 0,2824 ha
Mtivel6si 6ga: sz5l5
A nyi latkozo jog6ll6sa: tulajdonos
Tulajdoni hinyad mert6ke: lll
Szerzds jogcfme, ideje: ad6sv6tel, 2019
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