




















































































































Az allamhaztartasrol szolo 2011. evi CXCV. torveny 41. § (6) bekezdese szerint 

gazdalkod6 szervezet altal tett 

NYILATKOZAT 

visszterhes szerzodes megkotesehez, ilyen szerzodesen alapulo kifizetes teljesitesehez, valamint koltsegvetesi 

tamogatas nyujtasahoz 

I .) A nyilatkozattetelre k5telezett szervezet adatai (kUlonosen a cegkivonat es az alairasi cfmpeldany alapjan): 
Szervezet neve: \.::.e~ l ,1.1.-..,";'C_!)U \-: U . 
Szekhelye: ~6£-1 G. ox: ~.;' ,A\')., 'i" 'L~ ,, IJ 

(' .-( 

Ad6illetosege (ha az nem Magyarorsza1?:): 

Cegjel.!Vzekszama: 

Ad6szama: ·r -. ' 9 cc ""' ,1 'f ~ - . (_ ") '( -~ - - __ , 
Statisztikai szamjele: 

Cegje1?:Vzesre jogosult kepviselo(k) neve: \ ~~~ Uc--, ~-')'· .) 

Cegjegyzes m6dia: ONALLO EGYUTTES 
Tenyleges tulajdonosainak csaladi es 

Tu~ ~ "1?',o'v ut6neve, szGletesi csaladi es ut6neve, 

szGletesi helye, szGletesi ideje, anyja ~~ · A~~ \1 I 
1r; ~~ ~ .... - 1 /c,z' .,.,/,. 

. - ~ 

szGletesi csaladi es ut6neve, tulajdoni \C'C-UJ,, ;~-- - ~ 
hanyada, befolyasanak es szavazati 

joganak merteke: 

A gazdalkod6 szervezetben kozvetlenGI 

vagy kozvetve tobb mint 25%-os 

tulajdoni reszesedessel, befolyassal vagy 

szavazati joggal rendelkezo jogi szemely -
vagy jogi szemelyiseggel nem rendelkezo 

szervezet neve, tulajdoni hanyada, 

befolyasa es szavazati joganak merteke: 

tenyleges tulajdonosainak csaladi es 

ut6neve, szGletesi csaladi es ut6neve, 

szGletesi helye, szGletesi ideje, anyja -
szGletesi csaladi es ut6neve , tulajdoni 

hanyada, befolyasanak es szavazati 

joganak merteke: 

ad6illetosege: ~ 

ellenorzott kGlfoldi tarsasag-e ( ehhez 

kapcsol6d6 egyeb szGkseges adat): -

2.) Alulirott (alulirottak) az 1.) pontban meghatarozott szervezet cegjegyzesre jogosult kepviseloje (kepviseloi) nyilatkozom 
(nyilatkozzuk), hogy az altalam (altalunk) jegyzett gazdalkod6 szervezet megfelel a kovetkezo felteteleknek, ennek 
alapjan a nemzeti vagyonr61sz616 2011. evi CXCVI. tv. 3. § {I) bek. I. pont b) alpontja szerinti atlathat6 szervezetnek 

minosUI: 
a) a szervezet tulajdonosi szerkezete, a penzmosas es a terrorizmus finanszirozasa megelozeserol es megakadalyozasar61 
sz616 torveny szerint meghatarozott tenyleges tulajdonosa megismerheto, 
b) a szervezet az Eur6pai Uni6 tagallamaban, az Eur6pai Gazdasagi Tersegrol sz616 megallapodasban reszes allamban, a 
Gazdasagi Egyilttmiikodesi es Fejlesztesi Szervezet tagallamaban vagy olyan allamban rendelkezik ad6illetoseggel, 

amellyel Magyarorszagnak a kettos ad6ztatas elkerUleserol sz616 egyezmenye van, 
c) a szervezet nem minostil a tarsasagi ad6r61 es az osztalekad6r61 sz616 torveny szerint meghatarozott ellenorzott 

killfotdi tarsasagnak, 
d) a gazdalkod6 szervezetben kozvetlenill vagy kozvetetten tobb mint 25%-os tulajdonnal, befolyassal vagy szavazati 
joggal bir6 jogi szemely, jogi szemelyiseggel nem rendelkezo gazdalkod6 szervezet tekinteteben az a), b) es c) alpont 

szerinti feltetelek fennallnak. 
3.) Kijelentem (kijelentjUk), es alairasommal (alairasunkkal) igazolom (igazoljuk), hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a 

val6sagnak mindenben megfelelnek. Tudomasul veszem (vesszilk), hogy a nemzeti vagyonr61 sz616 2011. evi CXCVI. 

torveny 3. § (2) bekezdeseben es az allamhaztartasr61 sz616 20 I I. evi CXCV. torveny 41. § (6) bekezdeseben foglaltak 

alapjan a val6tlan tartalmu nyilatkozat alapjan k6tott szerzodes semmis. 

alairas alairas 







1.)

Azállambáztartásról szóló 2011. óvi CXCV. törvé ny 41. § (6) bekezdé se szerint
gazűlkoű szeí v ezet által tett

IYYILATKOZAT
visszterhes szerződé s megköté sé hezo ilyen szelződé sen alapuló kí fizeté s teljesí té sé hez, valamí nt költsé gveté si

támogatás nyú jtásához

A a cé skivonat e§ az
szervezet neve: l.c>t.ao< {-?,
Szé khelve: 5oz3 GvóL- dlTkou u.2\
Adóilletősé se (ha az nem Maevaí orszás):
cé eiesyzé kszáma: (.o, OX -O1- r^:Á Y7 + q

Adószáma: XhG,a-í  q Áq - 1, c>?
statisztikai sámiele:
cé siesvzé sre iososult ké nviselő(k) neve: Z$cror,n t ,A roTÁ,r-
Cé uiearzé s módia: \0JALLQi EGYLTTTES
Té nyleges tulajdonosainak családi é s
utóneve, születé si családi é s utóneve,
szüeté si helye, születé si ideje, anyja
sztileté si családi é s utóneve, tulajdoni
bány ada, befolyrásának é s szaugz.ati
iosának mé rté ke:

7 §c7l-*, $ *:rn 4
&öL lq(\ cq la
;l"^.:'T*ul( eafié Lu1
J- h , 

^OC?.
A gazdrálkodó szem ezetben közvetlenül
vagy közvetve több mint 25o/o-ú
tulajdoni ré szesedé ssel, befolyással vagy
szavazati joggal rendelkező jogi szemé ly
vagy jogi szemé lyisé ggel nem rendelkező
szerv ezet neve, tulaj doni h,ányada
befolvása é s szavazatt iogának mé rté ke:
té nyleges fulajdonosainak családi é s
utóneve, születé si családi é s utóneve,
születé si helye, születé si ideje, anyja
születé si családi é s utóneve , tulajdoni
hányada, befolyásának é s s?z,valaiti
iosának mé rté ke:
adóilletősé se:
ellenőrzött külfiildi társaság-e (ehhez
kaocsolódó esvé b sztik§é ses adat):

2,) Alulí rott (alulí rottak) az 1,) pontban meghatiirozott s?,eí vezet cé giegyzé sre jogosult kfuviselője (ké pviselői) nyilatkozom
(nyilatkozzuk), hogy az általam (általunk) jegyzett gazdálkodó szewezet megfelel a következő f€lté teleknek, €nnek
alapján a nemzeti vagyomól szí tő 20ll. é vi CXCVI. tv. 3, § (1) bek, 1. pont b) alpontja szerinti átlátható szervezeürek
minósül;
a) a szuvezet hrlajdonosi szerkezete, a pé nzmosris é s a terrorizmus finanszí rozí sa megelőzé sé ről é s megakaűlyozásráról
szóló törvé ny szerint meghakí rozott té nyleges tulajdonosa megismerhető,
b) a szewezet az Európai Unió tagállamfuarl, az Európai Gazdasági T&§é 8ről szóló megállapodásban ré szes államban, a
Gazdasági Együtünűködé si é s Fejleszté si Szervezpt tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletősé ggel,
amellyel Magyarorságnak a kettős adőztatÉ s elkerülé sé ről sáló egyezmé nye van,
c) a szervezet nem minősiil a társasági adóról é s az osztalé kadóó| szóló törué ny szednt meghatátozoa ellenörzött
küfirldi társaságnalq
d) a gazűlkodó szervezetben közvetlenü vagy közvetetten több mint 25Yo-os tulajdonnal, befolyrással vagy szavazatt
joggal biró jogi szemé ly, jogi szemé lyisé ggel nem rendelkező gaÁálkodő szeí vezet tekinteté ben az a),b) é s c) alpont
szerinti felté telek fennállnak.

3.) Kijelentein ftijelentjtik), é s aláí ní sommal (aláí rásun}kal) igazolom (igazoljuk), hogy a jelen nllatkozatban foglaltak a

valóságnak mindenben megfelelnek. Tudomásul ve§zem (vesszük), hogy a nemzeti vagyonról szÁlő 20Il. é vi CXCM.
tiirvé ny 3, § (2) bekezdé sé ben é s az állanháaattilsról szóló 201 1 . é vi CXCV. üirvé ny 41 . § (6) bekezdé sé ben foglaltak
alaplan a valótlan tartalmú  nllatkozat alapján kötött szerződé s semmis.

rev: Í -o/7. a1.o/
l-Vd-; wr,&

aláí ní s alűrás



r.)

Az áltamháztartásról szóló 2011. é vi CXCV. törvé ny 41. $ (6) bekezdé se szerint
gazdálkodó szerv ezet áItal tett

NYILATKOZAT
visszterhes szeiződé s megköté sé hez, ilyen szerződé sen alapuló'kifizeté s teljesí té sé hez, valamint ktiltsé gveté si

támogatás nyú jtásához

A nyilatkozatté telÍ e kötelezett Szervezet adatai (különosen a cé gkivonat é s az aláirási cÍ mpé ldány alaplán
Szenrezet neve: Booster Mé dia Kft.
Szé khelve: 5000 Szolnok. Városrrraior űt'14.3.errr. 14.

Adóilletősé se (ha az nem Masvarorszás):
Cé siesvzé kszáma'. 1 6-09-009344
Adószáma: 13962377-2-16
Statisaikai számiele: t3962377-',7 31 i-i 13-i 6

Cé piesvzé sre iososult ké oviselőft) neve: Kovács Janka - mb. Kovács Milrálv
Cé siesvzé s módia: ONALLO
Té nyleges tulajdonosainak családi é s

utóneve, születé si családi é s utóneve,
születé si helye, születé si ideje, anyja
születé si családi é s utóneve, tulajdoni
hányada, befolyásának é s szav azati
iosának mé rté ke:

Kor,ács Mihály
szül'hely. ido: Szolnok. 1967.06.12. an: Szabó lda.

tLrlajdoni hán}''ad: 60 %
Lé vairré  Kis Arrclrea

Szi.il.helv'. ido: Karcag. 1983.08.29, an: Ficzere Piroska,
Trrlaidorri lránvad: 40 oÁ

A gazdálkod o szew ezetben közvetlentil
vagy közvetve több mint 250%-os

tulaj doni ré szesedé ssel, befolyással va gy
szav azatij o ggal rendelkező j o gi szemé ly
vagy jogi szemé lyisé ggei nem rendelkező
szervezet neve, tulajdoni hányada,
befolvása é s szavazati iosának mé rté ke:
té nyleges tulajdonosainak családi é s

utóneve, sztileté si családi é s utóneve,
születé si helye, születé si ideje' anyja
születé si családi é s utóneve , tulajdoni
hányada, befolyásának é s szavazati
iosának mé rté ke:
adóilletősé ee:
ellenőrzött kü|Í öldi társaság-e (ehliez
kaocsolódó esvé b szüksé ses adat):

2.) Alulí rott (alulí rottak) az 1.) pontban meghatározott Szervezet cé gjegyzé sre jogosult ké pviselője (ké pviselői) nyilatkozom
(nyilatkozzuk), hogy az általam (általunk) jegyzett gazdálkodó szeryezet megfelel a következo felté teleknek, ennek
alapján a nemzetivagyonról szőlő2011. é vi CXCVI. tv. 3. $ (1) bek' 1. pont b) alpontja szerinti átlátható szervezetnek
m inősü l:

a) a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pé nzmosás é s a terrorizmus finanszí rozása megelőzé sé ről é s megakadályozásáro|
szóló törvé ny szerint meghatározott té nyleges tulajdonosa megismerhető,
b) a szervezet azEurópai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Té rsé gről szóló megállapodásban ré szes államban, a
Gazdasági Együttműködé si é s Fejleszté si Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletősé ggel,
amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerülé sé ről szóló egyezmé nye van'
c) a szervezet nem minősül a társasági adóról é s az osztalé kadóról szóló törvé ny szerint meghatározott ellenőrzött
külföldi társaságnak.
d) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%o-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati
joggal bí rÓ jogi szemé ly, jogi szemé lyisé ggel nem rendelkező gazdákodó szervezet tekinteté ben aza),b) é s c) alpont
szerinti felté telek fennállnak.

3.) Kijelentem (kije1entjük)' é s aláí rásommal (aláí rásunkkal) igazolom (igazoljuk), hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a
valóságnak mindenben megfelelnek' Tudomásul veszem (vesszük)' hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. é vi CXCVI.
törvé ny 3 s (2) bekezdé sé ben é s azáLlamháztarÍ ásró| szóló 2011. é vi CXCV. torvé ny 41. $ (6) bekezdé sé ben foglaltak
alapján a valótlan tartalmú  nyilatkozat alapján kötött szerződé s semmis.

5000 szolnok Szapáry u 12

AdÓszám: 1 3962377 -2-1 6
Banksz.sz. : 1 1 7 45AA 4-20 1oS 602

aláí rás






















































































































































































































































































































































































