Az országgyűlésről szóló 20l2. évi XXXVI. törvény l. melléklete alapján
Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltséginyilatkozat orsaűggyíílési

képviselő szómóra

A nyilatkozatot

1.
a)
b)
c)

A nyilatkozatot

adő:

adő személye

országgúlési képviselő

országgyűlési képviselő

az országgyúlési képviselővel közös
továbbiakb an: házas- lélettárs)

hánartásban élő házas- vagy élettárs (a

az országgyíilési képviselővel közös
gyermek)

háztartásban é1ő gyermek (a továbbiakban:

2

Az országgyűlési képviselii leve:

3

Ahinas-lélettárs neve: dr. Steinmetzné dr. Kanicsár Szilvia

4

A gyermek(ei)

dr- Steinmetz Áaam

neve: Steinmez János
Steinrnetz Anna
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1.

a)

A település neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kerület is):
Balatonkeresztúr

b)

Az ingatlan területnagysága:
713 m'

c)

Művelési ága (vagy

a mÍivelés alól

kivett terület elnevezése):

kivett lakóház, udvar

d)

Az épület fií rendeltetése szerinti jellege (lakőház, üdülő, gazdasági épület stb.), az
épület alapterülete:

e)
f)

lakóház, kb.95 m'
Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház, szövetkezetiház, műemlék, műhely,
iózlet, müterem, rendelő, garázs, bányatelek stb.) :
ház, telek

A nyilatkoző jogá|lása (fulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező,bérlő
stb.):

g)

tulajdonos
Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: _---

h)

Aszerzésjogcíme, ideje (ajogviszony kezdete): adás-vétel, 2017

2.

a)

A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is)
Budapest XI.

b)

Az ingatlan tertiletnagysága:
50 m'

Az ingatlan-nyilvántartási adatokkal megegyezően kell kitölteni!
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c)

Művelési ága (vagy

d)

Az épület fií rendeltetése szerinti jellege (|akőház, üdülő, gazdasági épület stb.), az

a művelés alól kivett terület elnevezése):

épület alapterülete:

e)

garazs
Azingatlanjogi jellege (családi ház, társasház,szövetkezetiház,műemlék,
iz|et, műterem, rendelő, gar ázs, bányate lek stb. ) :

Í)

garazs
A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező,bér|ő

műhely,

stb.):

g)

tulajdonos
Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: ]/6

h)

A

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): adas-vétel, 2002

3.

a)

A település neve' ahol azingat\an fekszik (Budapesten kerület is):
Budapest XI.

b)

Az ingatlan területnagysága:
60 mt

c)

Művelési ága (vagy

d)

Az épület fii rendeltetése szerirrti jellege (lakőlláz, üdülő, gazdasági épület stb.), az

a művelés

alólkivett terület elnevezése):

épület alapterülctc:

e)
0

lakás, 60 m'
Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház, szövetkezetiház, műemlék, műhely,
id'zlet, miíterem, rendel ő, gar ázs, bányatel ek stb. ) :

lakás
A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező,bérlő
stb.):

g)
h)

tulajdonos
Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: I/4

A

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): öröklés, 2007

4.
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a)

A teleptilés neve, ahol az ingat|an fekszik (Budapesten kerület

is):

Kéthely,02I6/5

b)

Azingat|anterületnagysága:
3],850 m'

c)

Művelési ága (vagy

a művelés alól

kivett terület elnevezése):

legelő

d)

Az épület fií rendeltetése szerinti jellege (Iakőház,üdülő, gazdasági épület stb.), az
épület alapterülete:

e)

Az

ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház,szovetkezetiház,

műemlék, míihely,

uzlet, miiterem, rendelő, garázs, bányatelek stb.):
termőfi)Id

0

A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező,bérlő

s)

tulajdonos
Közös tulajdon esetén a fulajdoni hányad mértéke:-----

h)

A

stb.):

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): adás-vétel, 20l9, 2020

5.
a)

A település neve, ahol az ingatlan fokszik (Budapesten kerület is):

b)

Az ingatlan területnagysága:
m

c)

Művelési ága (vagy

d)

Az épület fií rendeltetése szerinti jellege (|akőház, tidülő,

a művelés

alól kivett terület elnevezése):

gazdasági épület stb.), az

épület alapterülete:

e)

Az

ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház, szövetkezetihán,

műemlék, míihely,

izIet, műterem, rendelő, garázs, bányatelek stb.):

0

A nyilatkoző

jogáIlása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező,bérlő
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stb.)

g)

Közös

h)

A

tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: -----

szerzés jogcíme' ideje (a jogviszony kezdete): -----

6.

a)

A település neve, ahol az ingat|an fekszik (Budapesten kerület is):
Kéthely, 0204/I

b)

Az ingatlan területnagysága:
5077 m'

c)

Mtivelési ága (vagy

a mtivelés

alól kivett terület elnevezése):

rét

d)

Az épület fií rendeltetése szerinti jellege (lakőház,üdülő, gazdasági épület stb.), az
épület alapterülete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (családi ház' társashén, szóvetkezetihéu, műemlék, műhely,
üzlet, műterem, rendelő, garázs, bányatelek stb.):

Í)

termőfi)Id
A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvezó,bér|ő
stb.):

s)

tulajdonos
Közös fulajdon esetén a fulajdoni hányad mértéke:----

h)

A

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): adás-vétel, 2009,

20l9

7.
a)

A település neve, ahol az ingatIan fekszik (Budapesten kerület is):
Kéthely, 0204/4

b)

Az ingatlan

25ll
c)

terül etna gys á ga

:

m'

Miívelésiága (vagy

a művelés

alól kivett terület elnevezése):

legelő
d)

Az épület fii rendeltetése szerinti jellege (lakőház,üdülő, gazdaságiépület stb.), az
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épület alapterülete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház,szövetkezetiház,műemlék,

műhely,

üzlet, műterem, rendeIó, garázs, bányatelek stb.):

0

termőföld
A nyilatkozó jogállása (tulajdonos , állandő, illetve tartós használó, haszonélvező,bér|ő
stb.):

s)

tulajdonos
Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: 3/4

h)

A

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): adás-vétel, 2009

8.
a)

A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):
Kéthely,0l29

b)

Az ingatlan területnagysága:
6472 m'

c)

Mtivelési ága (vagy

a művelés

alól kivett terület elnevezése):

legelő
d)

Az épület fií rendeltetése szerinti jellege (lakőház, üdülő,

gazdasági épület stb.), az

épület alapterülete:

e)
0

Az ingatlan jcrgi jellege (csalá<li ház, társash áz,, sz,ovetkez,eti ház, műemlék, műhely,
úzIet, műterem, rendelő, garáz,s, bányatelek stb.):
termőÍöld
A nyilatkozó jogállása (tulajdonos' állandó, illetve tartós használó, haszonélvező,bérlő
stb.):

s)

nlajdonos
Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:_---

h)

A

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): adás-vétel, 2009,

20I9

9.
a)

A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):
Kéthely,0I33
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b)

Az ingatlan teriiletnagysága:
220095 m'

c)

Művelési ága (vagy

a művelés

alól kivett terület elnevezése):

szántó, erdő

d)

Az épület fii rendeltetése szerinti jellege

(|akóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az

épület alapterülete:

e)

Az ingat|anjogi jellege (családi

ház, társasház, szövetkezetiház,

úz|et, műterem, rendelő, garázs, bányatelek stb.)

0

mtiemlék, műhely,

:

termőftld
A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező,bérló
stb.):

s)

tulajdonos
Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:I/I00

h)

A

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): adás-vétel, 2009

10.
a)

A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is)
Kéthely,023I/I

b)

Az ingatlan területnagysága:
78849

c)

ni

Művelési ága (vagy

a mtivelés

alól kivett terülct clnevezése):

szántó

d)

Az épület fií rendeltetése szerinti jellege (lakőház, üdülő, gazdasági épület stb.), az
épület alapterülete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház, szövetkezetiház,műemlék, műhely,
üzlet, műterem, rendelő, garázs, bányatelek stb.):

0

termőfi)ld

A nyilatkoző jogáLlása (tulajdonos, állandó, illetve tartós haszná|ő, haszonélvező,bérlő
stb.):

g)

tulajdonos
Közös fulajdon esetén a fulajdoni hányad mértéke:I/100
vagyoni áttapot időpontjaj
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h)

A

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): adás-vétel, 2009

11.

a)

A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):
Kéthely,023I/2

b)

Az

ingat|an területnagysága:
28095 m'

c)

Művelési ága (vagy

a művelés

alól kivett terület elnevezése):

szántó

d)

Az épület ö rendeltetése szerinti jellege (Iakoház, üdülő, gazdasági épület stb.), az
épület alapterülete:

e)

Lzingatlanjogi jellege (családi ház, társasház, szövetkezetiház, műemlék, mtíhely,
üzlet, műterem, rendelő, garázs, bányatelek stb.

0

)

:

termőJöld
A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használő, haszonélvező,bétló
stb.):

s)

tulajdonos
Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:l/l00

h)

A

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): adas-vétel,2009

t2

a)

A település neve, ahol azingat|an fekszik (Budapesten kerület is):
Kéthely,0I98

b)

Az ingatlan területnagysága:
187156 m'

c)

Művelési ága (vagy

a

miivelés alól kivett terület elnevezése):

legelő

d)

Az épület fií rendeltetése szerinti jellege (|akoház,üdülő,

gazdasági épület stb.), az

épület alapterülete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház, szövetkezetihirz' műemlék, műhely,
uz|et, műterem, rendelő, garázs, bányatelek stb.):
Vagyoni átlapot
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0

termőföld
A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező,bér|ő
stb.):

tulajdonos

s)

Közös fulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:I/I00

h)

A

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): adás-vétel, 20I0

13.
a)

A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):
Kéthely,0I90/2

b)

Az

ingat|an területnagysága

:

413073 m'
c)

Míivelésiága (vagy

a művelés

alól kivett terület elnevezése):

töltés, erdő, árok, szántó
d)

Az épület fií rendeltetése szerinti jellege (|akőház,üdülő' gazdasági épület stb.), az
épület alapterülete:

e)

0

Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház,szövetkezetiház,
izlet, műterem, rendelő, garíns, bányatelek stb.):

műemlék, műhely,

termőJöld
A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós haszná|ő, haszonélvező,bérlő
stb.):

g)

nlajdonos
Közös tulajdon esetén a fulajdoni hányad mértéke:l/I9084

h)

A

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): adás-vétel, 2010

14.

a)

A település neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kerület is):
Kéthely, 02l6/6

b)

Az ingatlan területnagysága:

II362l m'

c)

Művelési ága (vagy

a művelés

alól kivett terület elnevezése):

szántó, legelő, fasított terület, árok
Vagyoni áilapot
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d)

Az épület fij rendeltetése szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az
épület alapterülete:

e)

Azingatlanjogi jellege (családi ház' társasház,szövetkezetiház,műemlék,
úzlet, múterem, rendelő, garázs, bányatelek stb.):

műhely,

0

termőföld
A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező, bérlő

g)

tulajdonos
Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:_---

h)

Aszerzésjogcíme, ideje

stb.):

(a

jogviszony kezdete): adás-vétel, 201I, 20I2, 2015, 20I6'

2017
15.

a)

A település neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kerület is):
Kéthely, 0238/l

b)

Az ingatlan területnagysága:
292275

c)

ni

Művelési ága (vagy
szántó,

d)

l

a mtivelés

alól kivett terület elnevezése):

fasított terüIet

Az épület fií rendeltetése szerinti jellege (Iakőház, üdülő, gazdasági épület stb.), az
épület alapterülete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társashén,szövetkezetiház, műemlék, műhely,
iz|et, műterem, rendelő,

0

gar ázs,

bányatelek

stb. ) :

termőJöld

A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező,bérlő
stb.):

g)

mlajdonos
Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:1464/1087632

h)

A szerzésjogcíme, ideje

(a

jogviszony kezdete): adás-vétel,

201

l

16.

a)

A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is)
Vagyoni áttapot időpontja: ?0u,|7.i)\. lóvánagyva: 2021.o1'12. NYomtaLva: 2021.01.12
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Kéthely, 0233/1

b)

Az ingatlan területnagysága:
175632

c)

m'

Művelési ága (vagy

a művelés alól

kivett terület elnevezése):

szántó

d)

Az épület fii rendeltetése szerinti jellege (|akőház, üdülő, gazdasági épület stb.), az
épület alapterülete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház,szövetkezetiház,műemlék,
izlet, műterem, rendelő, gatázs, bányatelek stb. )

múhely,

:

0

tetmőfiild
A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező,bérlő
stb.):

g)

tulajdonos
Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:I/I00

h)

A

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): adás-vétel, 2010

17.

a)

A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):
Sontogt szentpál,

b)

Az

ni

Művelési ága (vagy
szán tó,

d)

l 28/20

ingat|an területnagysága:
219135

c)

0

a művelés

alólkivett terület elnevezése):

fasítou terület

Az épület fií rendeltetése szerinti jellege (lakőház, üdülő, gazdasági épület stb.), az
épület alapterülete:

e)
0

Azingatlanjogi.jellege (családi ház, társasház, szövetkezetiház, műemlék. műhely.
izlet, mtíterem, rendelő, garázs, bányatelek stb.):
termőjiild
A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós hasznáIő,haszonélvező,bérlrő
stb.):

Vagyoni
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s)

tulajdonos
Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: 216/80369

h)

A

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): adás-vétel, 20] I

18.
a)

A település neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kerület is):
Somogyszentpál, 0I52

b)

Az ingatlan területnagysága:
22001

c)

nl

Művelési ága (vagy

a művelés alól

kivett terület elnevezése):

rét
d)

Az épület fií rendeltetése szerinti jellege (lakőház, üdülő, gazdasági épület stb.), az
épület alapterülete:

e)
0

Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház, szővetkezetiház, műemlék, műhely,
izlet, műterem, rendelő, gatázs, bányatelek stb.):
termőÍ|jld
A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező,bérlő
stb.):

s)

tulajdonos
Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:-----

h)

A

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): adás-vétel, 20l

l, 2014

19.
a)

A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):
Somoglszentpál, 0I53

b)

Az ingatlan területnagysága:
t06914 m'

c)

Művelési ága (vagy

a múvelés alól

kivett terület elnevezése):

erdő
d)

Az épület fií rendeltetése szerinti jellege (Iakőház,üdülő, gazdasági épület stb.), az
épület alapterülete:
Vagyoni áttapot

időpontja.2v?0.lt"}t' Jóváhagyva: 2021.01.12' Nyomtatva: 2021.01.12.

?

- l3 -

e)

Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház,szóvetkezetiház,mtiemlék,

műhely,

iz|et, műterem, rendelő, garáus, bányatelek stb.):

0

terrnőföld
A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező,bérlő
stb.):

tulajdonos

s)

Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:I/I00

h)

A

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): adás-vétel, 20I I

20.
a)

A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):
Somoglszentpál,

b)

Az ingatlan

0 I

50/2

területnagysága:

319305 m:

c)

Művelési ága (vagy

a művelés

alól kivett terület elnevezése):

rét, szantó
d)

Az épület fií rendeltetése szerinti jellege (lakőház,üdülő,

gazdasági épület stb.), az

épület alapterülete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társashán, szovetkezetiház, műemlék, műhely,
ijzlet, múterem, rendelő, garázs, bányatelek stb.

0

)

:

termőfi)Id
A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező,bérlő
stb.):

g)

tulajdonos
Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:-----

h)

A

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): adás-vétel, csere, 20t

l, 20l2, 20l3,

2014

21.

a)

A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):
Somogvszentpál,

b)

0

l

62/

I

Az ingatlan területnagysága:
vagyoni áttapot időpontja;?0Z€"|2.9t

Jóváhagyva: 2021.01.12. Nyomtatva: 2021.01.12.

+

-14II

c)

l5l2

m-

Művelési ága (vagy

a mtivelés alól kivett terület elnevezése):

legelő és árok, erdő, út

d)

Az épület fií rendeltetése szerinti jellege (|akőház, üdülő, gazdasági épület stb.), az
épület alapterülete:

e)

0

Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház, szóvetkezetiház, műemlék, mííhely,
izlet, múterem, rendelő, garázs, bányatelek stb.):
termőJöId

A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós hasznéiő, haszonélvező,bérlő
stb.):

s)

tulajdonos
Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:l/I00

h)

Aszerzésjogcíme, ideje

(a

jogviszony kezdete): adás-vétel, 20l2

)',

a)

A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):
Somoglszentpál, 0l64

b)

Azingatlanterületnagysága:
296138 m'

c)

Művelési ága (vagy

a művelés

alólkivett terület elnevezése):

erdő

d)

Az épület ftí rendeltetése szerinti jellege (lakóház, üdülő,

gazdasági épület stb.), az

épület alapterülete:

e)

Az

ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház, szövetkezetiház,

műemlék, műhely,

uzlet, mtíterem, rendelő' garázs, bányatelek stb.):

0

termőfi)ld

A nyilatkoző

jogá|lása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használő, haszonélvező,bérlő

stb.):

g)

tulajdonos
Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:I3536/24787

h)

A

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): adás-vétel,
Vagyoni áltapot időpontja'

t0t0'tt.tt.

20l2, 20l3

úváhagyva: 2021'o1.12' Nyomtatva: 2o21.o1.12.
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23.

a)

A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület

is):

Somogvszentpál, 0I45

b)

Az ingatlan területnagysága:
272794

c)

m'?

Művelési ága (vagy

a

míivelésalól kivett terület elnevezése):

rét

d)

Az épület fií rendeltetése szerinti jellege (lakőház, üdülő, gazdasági épület stb.), az
épület alapterülete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház,szövetkezetiház,
úzlet, műterem, rendelő, garáns, bányatelek

f)

stb.

)

műemlék, műhely,

:

termőjöld

A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező,bér|ő
stb.):

s)

tulajdonos
Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:]6599I/242244

h)

Aszerzésjogcíme, ideje

(a

jogviszony kezdete): adás-vétel, csere, 20I5, 20I6, 20]s

24.
a)

A település neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kerület is):
Kéthely,024I

b)

Az ingatlan területnagysága:
136914

c)

ni

Míivelésiága (vagy

a művelés

alól kivett terület elnevezése):

erdő

d)

Az épület fti rendeltetése szerinti jellege (|akőház, üdülő'

gazdasági épütet stb.), az

épület alapterülete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház, szövetkezetiház, műemlék, műhely'
iz|et, míiterem, rendelő, garázs, bányatelek

stb.

)

:

termőjöld
Vagyoni áilapot időpontja;

toto'{t'11.

Ióváhagyva:

2021.01.72. Nyomtatva: 2o27.o7.12'

?

-

16 -

0

A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező,bér|ő

g)

tulajdonos
Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: 5I 2/33 l872

h)

Aszerzésjogcíme' ideje

stb.):

(a

jogviszony kezdete): adas-vétel, 20I3

25.
a)

A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):
Somoglszentpál,

b)

0

l 66/3

Az ingatlan területnagysága:
53354 m'

c)

Miivelési ága (vagy
rét, árok,

d)

a művelés

út, fásított

alól kivett terület elnevezése):

tertilet

Az épület fij rendeltetése szerinti jellege (lakőház,üdülő,

gazdasági épület stb.), az

épület alapterülete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház, szövetkezetiház, műemlék, műhely,
izlet, műterem, rendelő, gar ázs, bányate lek stb. )
:

0

termőfi)Id
A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó' haszonélvező,bérlő
stb.):

g)

tulajdonos
Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányatlmértéke: -----

h)

A

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): adas-vétel, 20I3, 2014, 20I5

26.

a)

A település neve, ahol azingatlan' fekszik (Budapesten kerület is)
Somogtszentpál.

b)

0

l 69/2

Az ingatlan területnagysága:
350262 m'

c)

MÍivelési ága (vagy

a mrívelés alól

kivett terület elnevezése):

szántó, erdő, rét
Vagyoni áltapot időpontja,?gl0,ll'

iI.

lóváhaqyva: 2021.01.72' Nyomtatva: 2021.o1.12.
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d)

Az épület fií rendeltetése szerinti jellege

(|akőház, üdülő' gazdasági épület stb.)' az

épület alapterülete:

e)

Az ingatlanjogi jellege (családi

ház, társash áz, szövetkezeti ház, műemlék, műhely,

iz|et, műterem, rendelő, garázs, bányatelek stb.):

0

termőföld
A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező,bérlő
stb.):

tulajdonos

g)

Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: 28438/5097l

h)

A

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): adás-vétel, 20I3, 2014

27.

a)

A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület

is):

Somogtszentpál, 0I4

b)

Az ingatlan területnagysága:
124175 m'

c)

Művelési ága (vagy

a művelés

alól kivett terület elnevezése):

Iegelő, fósított terület

d)

Az épület ő rendeltetése szerinti jellege (|akőház'üdülő,

gazdasági épület stb.), az

épület alapterülete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház, szövetkezet.ibláz, miremlék, mtihely,
úzlet, mtiterem, rendelő, garázs, bányatelek stb.):

0

termőfi)ld

A nyilatkoző jogáIlása (fulajdonos' állandó, illetve tartós használó, haszonélvező,bérlő
stb.):

s)

tulajdonos
Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:9986/41850

h)

A szerzésjogcíme, ideje

(a

jogviszony kezdete): adás-vétel,

2 0

I 6, 2 0 I 7

28.
a)

A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület

is):

Somoglszentpál, 0I55
vagyoni átlapot időpontja,toto't?'

9\'

5váhagyva: 2oz1.o1.12. Nyomtatva: 2021.O1.12

?

b)

Az ingatlan területnagysága:
3

c)

14795 m'

Művelési ága (vagy

a művelés

rét, fásított teiilet, szántó,

d)

alól kivett terület elnevezése):

erdő

Az épület frí rendeltetése szerinti jellege (lakőház, üdülő,

gazdasági épület stb.)' az

épület alapterülete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház,szovetkezetiház, műemlék, műhely,
üzlet, műterem, rendelő, garázs, bányatelek stb.):

0

termőfi)ld

A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illewe tartós használó, haszonélvező,bérlő
stb.):

g)

mlajdonos
Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:I2I227/143952

h) A

szerzésjogcíme, ideje
2017

(a

jogviszony kezdete): adás-vétel, csere, 2014, 20l5, 20I6,

29.

a)

A település neve, ahol az ingatlanfekszik (Budapesten kerület is):
Kéthely,0202

b)

Az ingatlan területnagysága:
41608 m'

c)

Művelési ága (vagy

a művelés

alól kivett terület elnevezése):

legelő

d)

Az épület fií rendeltetése szerinti jellege (|akőház, üdülő,

gazdasági épület stb.), az

épület alapterülete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (családi

ház, társasház, szövetkezetiház,

műemlék, műhely,

úzlet, műterem, rendelő, garázs, bányatelek stb.):

0

termőföld
A nyilatkoző jogáI|ása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező,bérlő
stb.):

nlajdonos
vagyoni állapot időpontja;?0lo

tt,lr.

Jóváhagyva: 2021.o1.72. Nyomtatva: 2021'o1.12
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g)

Közös

h)

A

tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:----_

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): adás-vétel,

20l4

30.
a)

A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület
Somogvszentpál,

b)

0 1

is):

66/4

Az ingatlan területnagysága:
17405 m'

c)

Művelési ága (vagy

a művelés

alól kivett terület elnevezése):

rét, fásított teiilet

d)

Az épület fií rendeltetése szerinti jellege (lakőház, üdülő,

gazdasági épület stb.), az

épület alapterülete:

e)

Az

ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház,szövetkezetiház,

műemlék, műhely'

iz|et, műterem, rendelő, gatázs, bányatelek stb.):

0

termőft)ld
A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használő,haszonélvező,béflő
stb.):

g)

tulajdonos
Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértékc2/l2

h)

A

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): adás-vétel, 2017

31.

a)

A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keriilet is):
Kéthely, 026l/I2

b)

Az ingatlan területnagysága:
278407 m'

c)

Művelési ága (vagy a mtivelés alól kivett terület elnevezése):
szántó, Iegelő, fásított terület, árok

d)

Az épület fij rendeltetése szerinti jellege (lakőház, üdülő, gazdasági épület stb.), az
épület alapterülete:

vagyoni áltapot időpontja,

($t\. lt 3

Jóváhagyva

:

202 1.

0

1'

1

2.

Nyomtatva : 202 1.o

1.

12

&

20

e)

Az ingat|anjogi jellege (családi

ház, társasház, szövetkezetiház, műemlék, műhely,

üzlet, műterem, rende\ő, garázs, bányatelek stb.):
termőföld

0

A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező,bérlő
stb.):

tulajdonos

g)

Közös

h)

A

tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:24700/29257

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): adás-vétel, csere' 20]4, 20I6,

20l7,

2019

32.

a)

A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):
Kéthely,0233/8

b)

Az ingatlan területnagysága:
184565

c)

m'1

Művelési ága (vagy

a művelés

alól kivett terület elnevezése):

szántó, fas ított terület

d)

Az épület frí rendeltetése szerinti jellege (|akőház, üdülő, gazdasági épület stb.), az
épület alapterülete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (családi ház' társasház, szövetkezetiház, műemlék, mtíhely,
úzlet, ntűterern, rendelő, garázs, bárryatelek stb.):

f)

termőfi)ld

A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező,bér|ő
stb.):

g)

tulajdonos
Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:47018/70320

h) A szerzésjogcíme, ideje (a jogviszony

kezdete): adós-vétel, csere, 2014, 20l6, 20]7,

2018
33.

a)

A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):
Somoglszentpál, l

b)

05 8/

l

Az ingatlan területnagysága:
Vagyoni átlapot időpontjajloüs.tt,11i.

Jóváhagyva: 2021.o1.12. Nyomtatva: 2027.01.12'

+

-2t2803 m'

c)

Művelési ága (vagy

a művelés alól kivett terület elnevezése)

szántó, gazdasági épület

d)

Az épület fií rendeltetése szerinti jellege (lakőház, üdülő, gazdasági épület stb.), az
épület alapterülete:

e)

0

gazdasági épütet, kb. t0 m'
Az ingat|anjogi jellege (családi ház, társasház, szövetkezetiház, műemlék, műhely,
izlet, műterem, rendelő, garázs, bányatelek stb.):
termőJöld
A nyilatkozó jogállása (fulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező,bérlő
stb.):

g)

tulajdonos
Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:-----

h)

A

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): adás-vétel, 2014

34.

a)

A település neve, ahol az ingat|an fekszik (Budapesten kerület is)
Somoglszentpál,

b)

8/2

Az ingatlan területnagysága:
132

c)

] 05

m'

Művelési ága (vagy

a művelés

alól kivett terület elnevezése):

rét

d)

Az épület fií rendeltetése szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az
épület alapterülete:

e)
0

Azingat|anjogi jellege (családi ház, társashán, szövetkezetiház, műemlék, műhely,
ijzl'et, miiterem, rendelő, gatázs, bányatelek stb.):
termőjöld
A nyilatktlzó jogállása (tulajdonos, állandó, illewe tartós használó, haszonélvező,bérlő
stb.):

g)

tulajdonos
Közös fulajdon esetén a tulajdoni hányad ménéke:I2/I8

h)

A

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): adás-vétel,

20I4

Vagyoni átlapot időpontja'tÜt$"tt.tt. Jóváhagyva: 2o21.o1.12. Nyomtatva: 2021.o1.12.

+

22

35.

a)

A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):
Somog1lszentpál,

b)

Az ingatlan területnagysága:
839

c)

l060

m'

Mtivelési ága (vagy

a művelés alól

kivett terület elnevezése):

rét

d)

Az épület fií rendeltetése szerinti jellege (lakőház, üdülő, gazdasági épület stb.), az
épület alapterülete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház,szövetkezetiház,
idizlret,

f)

műemlék, miihely,

műterem, rendelő, garázs, bányatelek stb.):

termőfiild
A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező,bérlő
stb.):

g)

mlajdonos
Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:-----

h) A szerzésjogcíme, ideje (a jogviszony

kezdete): adás-vétel, 2014

3ó.

a)

A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):
Somoglszentpál, I059

b)

Az ingatlan területnagysága:
16l I m'

c)

Művelési ága (vagy

a művelés

alól kivett terület elnevezése):

szántó

d)

Az épület fií rendeltetése szerinti jellege (lakőház, üdülő, gazdasági épület stb.), az
épület alapterülete:

e)

Azingatlanjogi jellege (családi ház, társasház,szövetkezetiház,
uzlet, múterem, rendelő, garázs, bányatelek stb.):

mtíemlék, műhely,

termőftId
Vagyoni állapot időpontja:|$Lo.\t.?t"róyáhagyva:
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0

A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós

haszná|ő, haszonélvező,

bérlő

stb.):

tulajdonos

s)

Közös

h)

A

fulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:-----

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): adás-vétel, 20I4

37.
a)

A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):
Somog,lszentpál, 0I59

b)

Az ingatlan területnagysága:
73650 m'

c)

Miivelési ága (vagy

a művelés

alól kivett terület elnevezése):

erdő

d)

Az épület fií rendeltetése szerinti jellege (lakőház, üdülő, gazdasági épület stb.), az
épület alapterülete:

e)

0

Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház, szövetkezetiház, műemlék, míihely,
izlet, műterem, rendelő, garáns, bányatelek stb.):
termőJöld
A nyilatkozó jogállása (trrlajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező,bérlő
stb.):

s)

tulajdonos
Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:-----

h)

A

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): adós-vétel, 20I5,

20I6

38.

a)

A település neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kerület is)
Kéthely,0228/3

b)

Az ingatlan területnagysága:
8714 m'

c)

Mtivelési ága (vagy

a mtívelés alól

kivett terület elnevezése):

legelő, szántó, fásított terület
Vagyoni átlapot iclőpontjaj2$t'0'n.1t.
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d)

Az épület fií rendeltetése szerinti jellege (|akőház, üdülő, gazdasági épület stb.), az
épület alapterülete:

e)

Í)

Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház,szovetkezetiház,műemlék, műhely,
izlet, műterem, rendelő, garázs, bányatelek stb.):
termő.ft)ld

A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélveztí, bérlő
stb.):

tulajdonos

g)

Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: -----

h)

Aszerzésjogcíme, ideje

(a

jogviszony kezdete): adás-vétel, 20l5

39.

a)

A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):
Kéthely, 0224/6

b)

Az ingatlan területnagysága:
41046 m'

c)

Művelési ága (vagy

a művelés

alól kivett terület elnevezése):

szántó

d)

Az épület tí rendeltetése szerinti jellege (|akőház,üdülő, gazdasági épület stb.),

az

épület alapterülete:

e)

Az

ingatlan jogi jellege (családi ház, társashin, szóvetkezetihőn,

műemlék, műhely,

uzlet, műterem, rendelő, garázs, bányatelek stb.):

0

tennőfi)ld
A nyilatkoző jogáIlása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező,bérlő
stb.):

s)

tulajdonos
Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:-----

h)

A szerzésjogcíme, ideje

(a

jogviszony kezdete): adás-vétel, 20I7, 20l8

40.
a)

A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is)
Kéthely,0218
Vagyoni áttapot időpontja, tolo . {t,t t-l óváhagyva: 2021.o1.12. Nyomtatva: 2021.01.12
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b)

Az ingatlan területnagysága:
56548 m'

c)

Művelési ága (vagy

a művelés alól

kivett terület elnevezése):

szántó

d)

Az épület frí rendeltetése szerinti jellege (Iakoház, üdülő, gazdasági épület stb.), az
épület alapterülete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház,szövetkezetiház,
iú'zlet, műterem,

0

rendelő, garázs, bányatelek stb.)

mtiemlék, műhely,

:

termőfiild
A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező,bérlő
stb.):

tulajdonos

s)

Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:_---

h)

A

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): adás-vétel,

20l2, 20I6, 20I8

41.
a)

A település neve, ahol azingatIan fekszik (Budapesten kerület

is):

Somogtszentpál, 0158
b)

Az ingatlan területnagysága:
200893 m'

c)

Művelési ága (vagy

a művelés

alól kivett terület elnevezése):

fásított terület és út
d)

Az épület fií rendeltetése szerinti jellege (|akőház,üdülő,

gazdasági épület stb.), az

épület alapterülete:

e)

0

Azingatlanjogi jellege (családi ház, társasház, szővetkezetiház, műemlék, műhely,
üzlet, műterem, rendelő, garázs, bányatelek stb.):
termőjöId

A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használő,haszonélvező,bér|ő
stb.):

g)

tulajdonos
Közos tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:I2535/t9694
Vagyon i

á l ta

pot id őpontj a:
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h)

A

20I7

szerzés jogcíme, ideje (ajogviszony kezdete): adás-vétel,20I6,

42.

a)

A település neve' ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):
Kéthely, 0200

b)

Az ingatlan területnagysága:
13569 m'

c)

Művelési ága (vagy

a művelés alól

kivett terület elnevezése):

szántó

d)

Az épület ő rendeltetése szerinti jellege (|akőház, üdülő, gazdasági épület stb.), az
épület alapterülete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház,szővetkezetiház,
izlet, műterem, rendelő, garázs, bányatelek stb.)

műemlék, műhely,

:

0

termőJiiId
A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező,bér|ő
stb.):

s)

tulajdonos
Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:-_--

h)

A

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): adás-vétel,

20l6

43.
a)

A település neve, ahol azingatlran fekszik (Budapesten kerület is):
Somoglszentpál, 08I /I

b)

Az ingatlan területnagysága:
II260m'

c)

Mrívelésiága (vagy

a művelés

alól kivett terület elnevezése):

erdő

d)

Az épület fij rendeltetése szerinti jellege (|akőház, üdülő, gazdasági épület stb.), az
épület alapterülete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház, szovetkezetiház, műemlék, műhely,
üzlet, műterem, rendelő, garázs, bányatelek stb.):
Vagyoni áltapot
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0

termőÍöld

A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó' illetve tartós használó, haszonélvező,bér|ő
stb.):

tulajdonos

s)

Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: -----

h)

A

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): adás-vétel, 20I9

44.
a)

A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):
Kéthely,0235/3

b)

Az ingatlan területnagysága:
17600 m'

c)

Művelési ága (vagy

a művelés

alól kivett terület elnevezése):

szántó

d)

Az épület fií rendeltetése szerinti jellege (|akőház,üdülő, gazdasági épület stb.), az
épület alapterülete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társashán, szövetkezetiház, műemlék, mühely,
izlet, műterem, rendelő, garáns, bányatelek stb.):

f)

A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó' illetve tartós használő,haszonélvező,bérlő

termőftId
stb.):

g)

tulajdonos
Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: -----

h)

A

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): csere, adás-vétel,

20I6

45.

a)

A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):
Kéthely,0224/l0

b)

Az ingatlan

területnagysága:

3229 m'

c)

Művelési ága (vagy

a művelés

alól kivett terület elnevezése):

legelő
vagyoni áltapot időpontja;?$t0.\t.lt
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d)

Az épület fií rendeltetése szerinti jellege (lakőház, üdülő, gazdasági épület stb.), az
épület alapterülete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház, szővetkezetiház, műemlék, műhely,
úzlet, műterem, rendelő, garázs, bányatelek stb.):

0

termőfi)ld

A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós haszná|o, haszonélvező,bérlő
stb.):

tulajdonos

s)

Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: -----

h)

A

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): adás-vétel,

20l6

46

a)

A település neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kerület is):
Kéthely, 0224/l I

b)

Az ingatlan területnagysága:
9349 m'

c)

Művelési ága (vagy
l e ge

d)

a múvelés alól

kivett terület elnevezése):

lő, .fas íto t t te riilet

Az épület fi rendeltetése szerinti jellege (Lakőház,üdülő, gazdasági épület stb.), az
épület alapterülete:

e)

0

AzingatLanjogi jellege (családi ház, társasház, szövctkezetiház, műemlék, műhely,
izlet, műterem, rendelő, garázs, bányatelek stb.):
tennőfi)ld
A nyilatkoző jogállása (fulajdonos, állandó, illetve tartós hasznáio, haszonélvező,bérlő
stb.):

s)

tulajdonos
Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:-----

h)

A

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): adás-vétel, csere,

20l6, 20I7

47.
a)

A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is)
Kéthely,023]/3
Vagyoni áltapot időpontjaj

t0lq. lt. i\,lóváhagyva: 2021.07.72. Nyomtatva: 2021.O1.12.

k

29

b)

Az ingatlan területnagysága:
3739 m'

c)

Művelési ága (vagy

a művelés

alól kivett terület elnevezése):

erdő

d)

Az épület fií rendeltetése szerinti jellege (|akőház,üdülő, gazdasági épület stb.), az
épület alapterülete:

e)

Az ingatlanjogi jellege (családi

ház, társasház, szövetkezetiház,

iz|et, műterem, rendelő, gaútzs, bányatelek stb.)

0

műemlék, műhely,

:

termőjöld

A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező,bér\ő
stb.):

s)

tulajdonos
Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:----

h)

A szerzésjogcíme, ideje

(a

jogviszony kezdete): adás-vétel, 20I7

48.
a)

A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):

Kéthely,02a/l4
b)

Az ingatlan területnagysága:
10óE79

c)

m'

MtÍvelésiága (vagy a mtivelés alól kivett terület elnevezése):
legelő

d)

Az épület fií rendeltetése szerinti jellege (lakőház, üdtilő, gazdasági épület stb.), az
épület alapterülete:

e)

0

Azingatlanjogi jellege (családi ház, társasház, szövetkezetiház, műemlék, műhely,
izlet, műterem, rendelő, garázs, bányatelek stb.):
termőfi)ld

A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó' illetve tartós használó, haszonélvező,bér|ő
stb.):

g)

tulajdonos
Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:----Vagyoni áltapot időpontja: t$t$.{i.
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h) A

szerzésjogcíme, ideje

(a

jogviszony kezdete): adás-vétel, csere, 20l7

49.

a)

A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is)
Kéthely, 0263/l6

b)

Az ingatlan területnagysága:
3208 m'

c)

Művelési ága (vagy

a művelés

alól kivett terület elnevezése):

út

d)

Az épület ő rendeltetése szerinti jellege (|akőház, iidülő, gazdasági épület stb.), az
épület alapterülete:

e)

Azingat\anjogi jellege (családi ház, társashán,szövetkezetiház,
üzlet, műterem, rendelő' garázs, bányatelek stb.):

0

A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező,bér|ő

műemlék, műhely,

stb.):

g)

tulajdonos
Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:I/2

h)

A

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): adás-vétel,

20l7

50.
a)

A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Brrdapesten kertilet is):
Somoglszentpál, 04/l

b)

Az ingatlan területnagysága:
46556 m'

c)

Művelési ága (vagy
erdő, fcisított

d)

a

miivelés alól kivett terület elnevezése):

teiilet,

ré.t, tit, szántó

Az épület fií rendeltetése szerinti jellege (lakőház, üdülő' gazdasági épület stb.), az
épület alapterülete:

e)

Az ingat|anjogi jellege (családi ház, társasház, szövetkezetiház, műemlék, mtihely,
izlet, műterem, rendelő, garázs, bányatelek

stb.):

Vagyoni állapot időpontjat0ts
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Í)

termőföld
A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használő, haszonélvező, bérlő
stb.):

s)

tulajdonos
Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:636/24744

h)

A

szerzés jogcíme' ideje (a jogviszony kezdete): adas-vétel, 20I7

51.
a)

A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület

is):

Kéthe\,, 0235/6
b)

Az

ingatlran terül etna gys á ga

:

1277 m'

c)

Művelési ága (vagy

a művelés alól

kivett terület elnevezése):

vEmu

d)

Az épület fií rendeltetése szerinti jellege (lakőház,üdülő, gazdasági épület stb.), az
épület alapterülete:

e)

Az

0

A nyilatkozó jogállása

ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház, szövetkezetiház,
úzlet, műterem, rendelő, garáns, bányatelek stb.):

mtiemlék' műhely,

(trrlajdonos, állandó, illetve tartós használő, haszonélvező,bérIő

stb.):

s)

nlajdonos
Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:6908/44354

h)

A

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): csere, adas-vétel, 20I6

s2.
a)

A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):
Kéthely,0I96

b)

Az ingatlan területnagysága:
165733 m'

c)

Művelési ága (vagy

a művelés alól

kivett terület elnevezése):

legelő és árok
vagyoni állapot időpontja; 1at0.
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d)

Az épület fii rendeltetése szerinti jellege (|akőház, üdülő' gazdasági épület stb.), az
épület alapterülete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház,szövetkezetiház,

műemlék, műhely'

üzlet, műterem, rendelő, garázs, bányatelek stb.):

0

termőftld
A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező,bérlő

s)

tulajdonos
Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:l/l00

h)

Aszerzésjogcíme, ideje

stb.):

(a

jogviszony kezdete): adós-vétel, 20I0

53.
a)

A település neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kerület is):
Kéthely' 0224/l2

b)

Az ingatlan területnagysága:
140982 m'

c)

Művelési ága (vagy

a művelés

alól kivett terület elnevezése):

legelő, nádas, Jásított tertilet, árok
d)

Az épület fii rendeltetése szerinti jellege

(Iakőház, üdülő, gazdasági épület stb.)' az

épület alapterülete:

e)

Az

irrgatlarr jogi jellege (családi 1ráz, társasház, szövetkezetiház,

míiemlék,miihely,

uzlet, műterem, rendelő, garázs, bányatelek stb.):

0

termőfi)ld

A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve

tartós használó, haszonélvező,bér|ő

stb.):

g)

tulajdonos
Közös fulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:I0448/l 1069

h)

A

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): adás-vétel, csere, 2016' 2017, 20I8,

2019, 2020
54

a)

A település neve' ahol az ingatIan fekszik (Budapesten kerület is):
Vagyoni átlapot időponrja:f,el$.\t,}t 'óváhagyva: 2021'o1.72' Nyomtatva: 2021.01.12'
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Fót,0203/I

b)

Az ingatlan területnagysága:
355597

c)

m'J

Művelési ága (vagy

a művelés

alól kivett terület elnevezése):

erdő

d)

Az épület ftí rendeltetése szerinti jellege (|akőház,üdülő, gazdasági épület stb.), az
épület alapterülete:

e)

0

Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház,szövetkezetiház,
izlet, műterem, rendelő, garázs, bányatelek stb.):

műemlék, műhely,

termőfi)Id

A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós hasztáIő, haszonélvező,bér|ő
stb.):

g)

tulajdonos
Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:400/57070

h)

A

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): öröklés, 2007

55.

a)

A település neve, ahol az

ingat|an fekszik (Budapesten kerület is):

Kéthely.084/I3

b)

Az ingatlan területnagysága:
2848 m'

c)

Művelési ága (vagy

a művelés

alól kivett terület elnevezése):

legelő

d)

Az épület fií rendeltetése szerinti jellege (|akőház,üdülő,

gazdasági épület stb.), az

épület alapterülete:

e)

f)

Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház,szővetkezetiház,műemlék,
izlet, műterem, rendelő, gatázs, bányatelek stb.):

múhely'

termőfi)Id

A nyilatkoző

jogái\ása (fulajdonos, állandó, illetve tartós használő, haszonélvező'bérlő

stb.):

Vagyoni áltapot iclőpontja'totq'tt,11

.

Jóváhagyva: 2021.o1.12. Nyomtatva: 2021.01.12.
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tulajdonos

s)

Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:-----

h)

A szerzésjogcíme, ideje

(a

jogviszony kezdete): adás-vétel, 20]9

56

a)

A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):
Kéthely,618

b)

Az ingatlan

területnagysága:

1502 m'

c)

Művelési ága (vagy
kiv ett

d)

b

a művelés

eép íte tlen te rtil

alól kivett terület elnevezése):

et

Az épület fií rendeltetése szerinti jellege

(|akőház, üdülő, gazdasági épület stb.), az

épület alapterülete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (családi
idizlet, műterem,

D

ház, társasház, szövetkezetiház,

múemlék, műhely,

rendelő, garéns, bányatelek stb.):

telek

A nyilatkoző

jogáI|ása (tulajdonos, állandó, illetve tartós haszná|ő,

haszonélvezó,bérlő

stb.):

g)

ulajdonos
Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:I/2

h)

A szezés jogcírne, ideje

(a

jogviszony kezdete): adíls-vétel, 2020.

57.

a)

A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):
Kéthely,0257/3

b)

Az ingatlan területnagysága:
57212 m'

c)

Művelési ága (vagy

a művelés

alól kivett terület elnevezése):

legelő

d)

Az épület fij rendeltetése szerinti jellege (Iakőház,üdülő,

gazdasági épület stb.), az

épület alapterülete:
vagyoni áttapot iaőpontja:!9|5.f,t'91ftvanagyva:

2021'o1'12. Nyomtatva: 2o21.o1.12.
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e)

Azingat|anjogi jellege (családi ház, társasház,szövetkezetiház,
üz|et, műterem, rendelő, gatázs, bányatelek stb.):

műemlék, mtihely,

0

termőftild
A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező,bérlő

s)

tulajdonos
Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:-_--

h)

Aszerzésjogcíme, ideje

stb.):

(a

jogviszony kezdete): adás-vétel, 20I9

58.
a)

A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):
Kéthely,0257/4

b)

Az

ingat|an terül etnagys ága

:

40436 m:

c)

Művelési ága (vagy

a művelés

alól kivett terület elnevezése):

legelő

d)

Az épület fií rendeltetése szerinti jellege (lakőház,üdülő,

gazdasági épület stb.), az

épület alapterülete:

e)

0

Azingatlanjogi jellege (családi ház,társasház, szövetkezetiház, műemlék, míihely,
úz|et, miiterem, rendelő, garázs, bányatclck stb.):
termőfiild
A nyilatkozó jogállása (fulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező,bérlő
stb.):

s)

tulajdonos
Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:-----

h)

A

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): adós-vétel,

20I9

59.

a)

A tclcpülés neve' ahol az ingatlal fekszik

(Budapesterr kerület is):

Kéthely,0257/6

b)

Az ingatlan területnagysága:
vagyoni áltapot

időpontja,zotq'n-tl'

óváhagyva: 2021.o1.72' Nyomtatva: 2021.o1.12

4

-36-

16247 m-

c)

Művelési ága (vagy

a művelés

alól kivett terület elnevezése)

rét

d)

Az épület fií rendeltetése szerinti jellege (lakőház,üdülő, gazdasági épület stb.)' az
épület alapterülete:

e)

Az

ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház, szövetkezetiház,

műemlék, műhely,

úzlet, műterem, rendelő, gatázs, bányatelek stb.):

0

termőfi)ld

A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve

tartós haszná|ő, haszonélvező,bérlő

stb.):

s)

tulajdonos
Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:-----

h)

A

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): adás-vétel, 2019

60.
a)

A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is)
Kéthely,022I

b)

Az ingatlan

területnagysága:

23275 m'

c)

Művelési ága (vagy

a művelés

alól kivett terület elnevezése):

kivett szarl,asm arhatelep

d)

Az épület fií rendeltetése szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az
épület alapterülete:

e)

gazdasági épüIet, kb. 3000 m'
Az ingatlan jogi jellege (családi ház' társasház, szövetkezetiház, műemlék, miihely,
iüzlet, miiterem, rendelő, garáns, bányatelek stb.):

f)

A nyilatkozó jogállása (fulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező,bér|ő
stb.):

g)

tulajdonos
Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:----

h)

Aszerzésjogcíme, ideje

(a

jogviszony kezdete): adás-vétel, 2019

vagyoni áttapot időpontja,

tott.lt. 9-t.

thagyva: 2o21.o1.12. Nyomtatva: 2O21.o1.12

4
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61.

a)

A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):
Somogyszentpál,

b)

Az

0I

50/

l

ingat|an területnagysága:
13857 m'

c)

Művelési ága (vagy

a művelés

alól kivett terület elnevezése):

kivett anyagbám,a

d)

Az épület fií rendeltetése szerinti jellege

(Iakőház, üdülő, gazdasági épület stb.), az

épület alapterülete:

e)

Az ingatlanjogi jellege (családi
iúzlet, műterem, rende

0

ház, társasház, szövetkezetiház,

lő, garázs, bányatelek

stb'

)

műemlék, műhely,

:

A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező,bér|ő
stb.):

s)

tulajdonos
Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:-----

h)

A

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): adás-vétel,

20I9

62.
a)

A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület

is):

SomoglszentPál' 088/5
b)

Az ingatlan területnagysága:
5óí.50

c)

m'

Művelési ága (vagy

a művelés

alól kivett terület elnevezése):

szántó

d)

Az épület fií rendeltetése szerinti jellege (|akőház,üdülő, gazdaságíépület stb.), az
épület alapterülete:

e)

Azingatlanjogi jellege (családi ház, társasház,szovetkezetiház,műemlék,
iz|et, műterem, rendelő, garázs, bányatelek stb. )

műhely,

:

termőfi)ld
VagYoni áttapot

időpontja;{ots'\l

fl.

lóváhagyva: 2o21.o1.12' Nyomtatva: 2021.01'12
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0

A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező, bérlő

s)

tulajdonos
Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:-----

h)

A

stb.):

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): adás-vétel, 2020

ó3

a)

A település neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kerület is)
Somog,lszentpál, 088/6

b)

Az ingatlan területnagysága:
49844 m'

c)

Művelési ága (vagy

a művelés

alól kivett terület elnevezése):

erdő

d)

Az épület fií rendeltetése szerinti jellege (lakőház, üdülő, gazdasági épület stb.), az
épület alapterülete:

e)

Az ingatlanjogi jellege (családi

ház, társasház, szövetkezetiház,

műemlék, mtihely,

úzlet, műterem, rendelő, garázs, bányatelek stb.):

0

termőjöId
A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós hasznáLő, haszonélvező,bérlő
stb.):

s)

tulajdonos
Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: -----

h)

A

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): adás-vétel, 2020

64.
a)

A település neve'

ingatlan fekszik (Budapesten kerület is)

aholr az

SomoglszentpáI. 088/7
b)

Az irrgatlan területrragysága:
49844 m'

c)

Művelési ága (vagy

a művelés

alól kivett terület elnevezése):

erdő
Vagyoni áltapot időpontja:f0to tt,1\'lóváhagyva: 2021'o1.12. Nyomtatva: 2021.o1'12.

+
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d)

Az épület fii rendeltetése szerinti jellege (|akőház, üdülő, gazdasági épület stb.), az
épület alapterülete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (családi ház,

társash áz, szövetkezeti

ház, műemlék, műhely,

úzlet, műterem, rendelő, garázs, bányatelek stb.):

0

termőfi)ld

A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós haszná|o, haszonélvező,bérlő
stb.):

tulajdonos

s)

Közös

h)

A

tulajdon esetén a fulajdoni hányad mértéke:-_--

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): adás-vétel, 2020

65.
a)

A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is)
Kéthely,0I9I

b)

Az ingatlan területnagysága:
I

c)

1600

m'

Múvelésiága (vagy

a művelés

alól kivett terület elnevezése):

arok

d)

Az épület fii rendeltetése szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az
épület alapterülete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (családi ház' társasház, szovetkezetiház, miíemlék,műhely,
úz|et, mííterem, rendelő, garázs' bányatelek stb.):

f)

A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó' illetve tartós használó, haszonélvező,bérlő
stb.):

tulajdonos

s)

Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:-----

h)

A szerzés jogcíme, ideje

(a

jogviszony kezdete): ajándékozás, 2020

66.
a)

A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):
Kéthely, 0I93
Vagyoni átlapot időpontja,

toil'tt

'1\.bránagyra: 2021.o1'72.

Nyomtatva: 2027.01.12'
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b)

Az ingatlan területnagysága:
2143 m'

c)

Művelési ága (vagy

a művelés

alól kivett terület elnevezése):

órok

d)

Az épület frí rendeltetése szerinti jellege (Iakőház, üdülő, gazdasági épület stb.), az
épület alapterülete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház, szövetkezetiház, műemlék, műhely,
üzlet' múterem, rendelő, garázs, bányatelek

0

stb.)

:

A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező, bérlő
stb.):

s)

tulajdonos
Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: -----

h)

A

szerzés j ogcíme, idej e (a jogviszony kezdete) : aj ándékozas. 2 020

67.
a)

A település neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kerület is)
Kéthel",",0I95

b)

Az ingatlan területnagysága:

II42I m'
c)

Művelési ága (vagy

a művelés

alól kivett terület elnevezésc):

arok

d)

Az épület fií rendeltetése szerinti jellege (|akoház, üdülő, gazdasági épület stb.), az
épület alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társashiz, szővetkezetiház, műemlék, műhely,
üzlet, műterem, rendelő, garázs, bányatelek stb.):

0

A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező,bérlő
stb.):

g)

tulajdonos
Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:----Vagyoni áltapot időpontja,totq.

n-t\

Jóváhagyva: 2021.07'72. Nyomtatva: 2021.o1.12.
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h)

A szerzés jogcíme, ideje

(a

jogviszony kezdete): ajandékozás, 2020

68.

a)

A település neve, ahol az ingat|an fekszik (Budapesten kerület is)
Kéthely, 0243/3

b)

Az ingatlan területnagysága:
12282 m'

c)

Művelési ága (vagy

a mtivelés

alól kivett terület elnevezése):

szántó

d)

Az épület fií rendeltetése szerinti jellege (|akőház,üdülő, gazdasági épület stb.), az
épület alapterülete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház,szovetkezetiház, mríemlék, műhely,
üzlet, műterem, rendelő, gar ázs, bányatelek

0

stb.

)

:

termőfi)Id
A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező,bérlő
stb.):

g)

tulajdonos
Közös tulajdon esetén a fulajdoni hányad mértéke:-_--

h)

A szerzésjogcíme, ideje (ajogviszony

kezdete): ajándékozas, 2020

69.

a)

A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):
Somog,lszentpál, 720

b)

Az ingatlan területnagysága:
1864 m'

c)

Művelési ága (vagy

a mtívelés alól kivett terület elnevezése):

szdntó

d)

Az épület lii rendeltetése szerinti jellege (lakőház, üdülő,

gazdasági épület stb.), az

épület alapterülete:

e)

Azingat|anjogi jellege (családi ház, társasház,szövetkezetiház,műemlék,
iz|et, műterem, rendelő, garázs, bányatelek stb. )

műhely,

:

Vagyoni átlapot

időpontjajt$N.n.il.

Jóváhagyva: 2021.o7.72' Nyomtatva: 2o21'01.12.
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0
g)
h)

termőfi)ld

A nyilatkoző jogáilása (tulajdonos, állandó, illetve tartós hasznáIő, haszonélvező, bérlő
stb.):

tulajdonos

Közös

tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:3/6

A szerzésjogcíme, ideje

(a

jogviszony kezdete): adas-vétel, 2020

vagyonl állapotlaóponÜ'a:t$1s.lt,tu' Jóváhagyva: 2o21.o1.12. Nyomtalva: 2021.01.12'

#
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II.

Nagy órtékű ingóságok
1.

Gépjárművek:

a) személygépkocsi:

a szerzés idej e, j ogcíme:

Suaki SX4

típus

2009, adás-vétel
Toyota Land Cruiser 90

a szerzés ideje, jogcíme:

típus

2018, adas-vétel

típus

b) tehergépj ármű, autóbusz
a szerzés ideje, jogcíme:
c) motorkerékpár:

típus

a szerzés ideje, jogcíme:

2.vfuivagy légi jármű:
a)

jellege:
típusa:

a szetzés ideje, jogcíme:
3.

Védett műalkotás, védett gyűjtemény:

a) egyedi alkotások:

megnevezése

db

rrregrrevezése

db

a szerzés ideje, jogcíme: -----

b) gyiijtemény:

aszerzés ideje, jogcíme: -----

vagyoni

á t la pot

időpontja : 2o lq.

n,h.

o

vá hagyva : 2o2 7' o 7.

7

2.

Nyomtafu a : 2o2 7.0

7.

7

2.

#

44

Egyéb, darabonként vagy készletenként (gytíjteményként)az Országgyűlésről szóló
2012. évi XXXVI. törvény 104. $ (1) bekezdése szerinti képviselői tiszteletdíj hathavi

4.

összegét meghaladó értékűingóság:
a) megnevezés:

a szerzés ideje, jogcíme
5

Értékpapírbanelhelyezett megtakarítás vagy egyéb befektetés (részvény,kötvény,
r észjegy, kinc stárj egy' vagyonj e gy, nagy értéktibiztos ítás, stb. ) :

megnevezés:

éle t - b a l e s e tb

névérték,biztosítási összeg:

,3.000.000

iz to s ítá

s

6.

Takarékbetétben elhelyezett megtakarítás: 0 Ft

7

Az Országgyíilésről

8.

Az összességében az Országgyíílésről szolő 2012. évi XXXVI. törvény 104.

sző|ő 2012' évi XXXVI. törvény 104. $ (1) bekezdése szerinti
képviselői tiszteletdíj hathavi összegét meghaladó készpénz7.000.000 F t

$ (1)

bekezdése szerinti képviselői tiszteletdíj hathavi összegét meghaladó hitelintézeti
számlakövetelés vagy más, szerződés alapján fennálló pénzkövetelés:

a)

hitelintézeti számlakövetelés
forintban

: 3 6. 5 6 5 . 3 9 4 (Jb I e s égem m e l

közös szám l aköv

e te I és

)

devizában (forintértéken): 389.I I I

b)
9.

más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés összege: 80.I00.000Ft

Más, jelentősebb értékűvagyontárgyak, ha azok együttes értékeaz országgyíilésről
szőlo 2012. évi XXXVI. törvény 104. $ (1) bekezdése szerinti képviselői tisáeletdíj
hathavi összegét meghaladj a:
megnevezes

vagyoni áilapot időpontja;toiq.It,1\'

Jóváhagyva: 2027'o1.72. NYomtatva: 2o21.01.12
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ilI.
Tartozások
Ebben a rovatban kérjiik feltüntetni a köztartozás címén,valamint a hítelintézette|Yagy
magánszemélyekkel szemben esetlegesen fennálló tartozásait
1. Köztartozás

(adő, vám, illeték, tb. járulék stb.): 0 forint

2. Hitelintézettel szembeni tartozás (hitel, kölcsön

stb.): 19.5/ I.529 forint

3. Magánszemélyekkel szembeni 1oirtozás: 16.200.000 forint

IV
Egyéb közlendők

Vagyoni áltapot időpontja: ?sto.

.\

lt.}1

lava hagyva: 2021.01.12. Nyomtafua: 2021.01'12.

?
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B) rész

JÖvEDELEMNYILATKoZAT
(az or szággyűlési képviselő j avad alma zásán kívüli adóktiteles

j

övedelmek)

FoglalkozáSa: -----

I

Munkahelye: ----Szünetelteti-e foglalko zásét? : ----Fo glalkozásából szárm azó hav i adóköteles (bruttó) j övedelme
----- Ft

)

Az l. pontban írt foglalkozásán kívüli, valamennyi olyan tevékenysége,amelyből
adóköteles

j

övedelme származik:

a)

A tevékenységmegnevezése: családi gazdálkodas

b)

A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső
tevékenysé gek):

c)

cs

aládi gazdaság

Ajövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszeresség, eseti vagy időszakos): éves
rendszeresség

d)

A jövedelem (bruttó) összege: gazdálkodás eredményétőlfiggőFt

Csak az országgyűlési képviselő tölti ki!
vagyoni áltapot időpontja' fq1o.tt.9t. )óváhagyva: 2021.01'12' Nyomtatva: 2027.01.12.

b
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C) rész

GAZDASÁGI ÉRDEKELTSÉGINYILATKoZAT
Gazdasági társaságban fennálló tisztsége vagy érdekeltsége:
I.

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

Gazdasági társaság neve: Kőmetsző Szolgáltató Betéti Társaság

Székhelye: I I 12 Budapest, Sasadi út I03. I. em. 4.
Gazdasági társaság formája: Betéti Tórcasóg

Az érdekeltségformája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltaglktiltag stb.): kiikag
A tulajdoni érdekeltségkeletkezéskori aránya: 50oÁ
A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: 15

oÁ

Nyereségből való részesedése: 45 Y,

A

gazdasőgi társaságban viselt tisásége:

vagyoni állapot

---_

ldőpontia:|oL{.(-\.

Jóváhagyva: 2027.07'72' Nyomtafua: 2027,01,72.

?
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D) rész

KIMUTATAS
az országgyűlési képviselőnek az országgyűléstől' saját pártjától vagy
képviselőcsoportjától, illetve a törvényhozói munkáttámogató alapíwánytól kapott, a
képvÍselő munkájának ettátásához szükséges vagy azza| szoros összefüggésben lévő
juttatásokról és ingyenes használatba adott dotgokról (a továbbÍakban: juttatás)

A juttatás ideje

A juttatás értéke

A juttatás megnevezése

2018

Samsung Galary SB

t

2018

Notebook Dell Latitude

245.500

30.361

5480+egér+taska
2018

Lenovo ThinkPad L580
laptop taskaval 2 db

2018

Router Asus

2018

Nyom

ta

tó

DSL-ACíÍU
C a n on /-savsrs

593.900
40.060
80.640

MF269DW
2018

karJás irodaszék 3 db

97.230

2018

irodabútorok

168.557

2018

tizemanyagkártya,
lakashasznóIat,
irodahasznóIat.

a törvény szeint
meghatározott érték
keretein belüI

munkatársak

Csak az országgyűlési képviselő tölti ki!
Vagyoni állapot

időpontja:[0t's.lt,tl. bváhagyva: 2o21.o1'12'

Nyomtatva: 2o21.01.12.

fr

r
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E) rész

KIMUTATÁs
az orszátggyűlési képviselőnek képviselőÍ megbízatásával összefüggésben kapott
ajándékairól és az e nyÍlatkozatD) pontja alá nem tartoző ingyenes juttatásairól (a
továbbiakban: ajándék)

Az ajándékozás ideje

Csak az országgyiilési képviselő tölti

Az ajándék megnevezése

Az ajándék értéke

kil
Vagyoni állapot

időpontja:t\í{.lí,ál'

Jóváhagyva: 2o21.o1.12. Nyomtatva: 2021.01.12

á
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F) rész

KIMUTATÁs
bármilyen tevékenysége, ingó, vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhezftíződő egyéb
jogosultsága alapján, továbbá e nyilatkozat C) pontjában megielölt gazdasági
társaság(ok)nak juttatott állami, illetve európai uniós támogatásokról (a továbbiakban:
támogatás)
A támogatás

A támogatás

A támogatás

A támogatást

jogosultja

megszerzésének

megszerzésének

nyújtó

iogcíme' módja

időpontja

csaIádi
gazdaság

zöIdítés,

NATURA
g,tep, szalas

2020.01.
14.- 2020.
I1.09..

Magtar

A támogatás célja

A támogatást
értéke

A vidéki

Államkincstár területek

8.932.645 Ft,
179.032 Ft,

fehérje,
teiilet alapú
támogatás,

186.565 Ft,
fenntartható
fejlődésének 1s.591.209
támogatása, Ft,
14.248.214
a környezet

AKG,

állapotának

pénziigtli

megőrzése és Ft
javítása.

fegtelem
visszatérítése

Ft,358.341

Ke|t: Budapest , 2020 év decemberhő 3I. nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem egy közöS háztartásban é|őházas-lélettársam,
házastársam
valamint a velem közös hánartásban élő gyermeke(i)m,
gtermekeim

nyilatkozatát/nyilatko zatait.'

a

képviselő a|áirása

Csak az országgyíilési képviselő töhi ki!
Vagyoni áltapot iclőpontja,(sto.tt.'r :. ]óváhagyva: 2o21'o1.12' Nyomtatva: 2o21'O1.12

