Orsz6ggY0l6s
Mentelml bizotts6g
1054 BudaPest, Sz6cftenYl rkp. 19'

Az Orsz6ggyril6srril sz6l6 2012. 6vi XXXVI. trirv6ny I . sz. mell6klete alapjdn

Vagyon-, jdvedelem- is gazdasdgi irdekeltsdgi nyilatkozat orszdggytildsi

kdpviselfl szdmdra

A nyilatkozatot ado szem6lye

I

.

a)
b)

A nyilatkozatot ado: orszdgg)tiilesi kepviselo

orsziggyillsi k6pvisel6
az orszirggyil6si k6pvisel6vel krizris hiztartisban
tov6bbiakba n: hizas- I 6lett6rs)

€16

h6zas- vagy 6lettiirs (a

c)

az orszirggyil6si k6pvisel6vel k<iz<is hiztartisban 616 gyermek (a tovibbiakban:
gyermek)

2

Az orszilggytil6si k6pviselo neve: Dr. Gyilre

3

Ahizas-/6lett6rs neve; Dr. G_r*ilrent Dr. Szombati Zsuzsanna llona

4

A gyermek(ei) neve: Gyiire Fruzsina Dorctty,a

Csaha

Gvilre Andras Szabolcs
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A) r6sz
VAGYONI NYILATKOZAT

I
Ingatlanok'

l.

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

6l l8 m'

c)

Mtivel6si 6ga (vagy

a mtivel6s

al6l kivett teriilet elnevez6se):

lakdhdz, udvar

d)

Az 6ptilet fii rendeltet6se szerinti jellege (lak6hiz, iidtil6, gazdasiryi 6piilet stb.), az
6ptilet alaptertilete

e)

:

lakdhdz, l70m'
Az ingatlan jogi jellege (csalidi h6z, tirsashLz, szovetkezetihiz,, mtieml6k, mtihely,
tizlet, mfiterem, rendel6, garilzs, b6nyatelek stb.):
csalddihdz

f)

A nyilatkoz6 jogrilklsa (tulajdonos,6lland6, illetve tart6s hasmil6, haszon6lvez6, b6rl6
stb.):
tula jdonos

g)

Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m6rt6ke: I /2

h)

A

szerz6s jogcime, ideje (a jogviszony kezdete): addsvdtel, I 994.

2.

a)

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

b)

Az ingatlan teriiletragysiga:

tl33m'

Az ingatlan-nyilv6ntart6si adatokkal megegyez6en kell kitiilteni

!
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c)

Mtivel6si irga (vagy a mtivel6s alol kivett tertilet elnevez6se):
lakohdz, udvar

d)

Az 6ptilet fii rendeltet6se szerintijellege (lak6hiz, tidtil6, gazdasdgi 6ptilet stb.), az
6ptilet alaptertilete:

e)

lak6hdz, 60 m'
Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, t6rsash6z, szovetkezetihflz, mtieml6k, mtihely,
tizlet, mtiterem, rendel6, garhzs, binyatelek stb.):
csalddihdz

f)

A nyilatkoz6 jogill6sa (tulajdonos,6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvez6,b€rl6
stb.):

g)

lajdonos
Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni hilnyad m6rt6ke: I /4

h)

Aszerzflsjogcime, ideje (a jogviszony kezdete): addsvdtel, 1997.

tu

3.

a)

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

b)

Azingatlanteriiletnagysiiga:
106002 m'

c)

Mrivel6si 6ga (vagy a miivel6s al6l kivett teriilet elnevez6se):
erdd

d)

Az 6piilet fii rendeltet6se szerinti jellege (lak6hin, tidtil6, gazdasigi 6ptilet stb.), az
6ptilet alaptertilete

:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csalldi h6z, tdrsash6z, szovetkezetiht,z, mtieml6k, mtihely,
iizlet, m[iterem, rendel6, garizs, b6nyatelek stb.):

0

A nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos,6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvez6, b6rl6
stb.):

g)

tulajdonosa
Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni hinyad m6rteke: 509/6996

h)

A

szerz6s jogcime, ideje (a jogviszony kezdete):

rirdtlis, 2018. 03. 06.

4.
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a)

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

b)

Az ingatlan teriiletnagys6ga:
5249 m'

c)

Mflvel6si irya (vagy a miivel6s al6l kivett tertilet elnevez6se):
szdnt6

d)

Az 6ptilet fii rendeltet6se szerinti jellege (lak6hiz, iidiil6, gazdasigi 6piilet stb.), az
6ptilet alaptertilete

:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csakidi h6z, t6rsashiz, szovetkezetih[z, mtieml6k, mtihely,
tizlet, m[iterem, rendelS, garizs, bSnyatelek stb.):

f)

A nyilatkozo jog6ll6sa (tulajdonos,6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvez6, b6rl6
stb.):

g)

tulajdonos
Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni hdnyad m6rt6ke: I /2

h)

A

szerz6s jogcime, ideje (a jogviszony kezdete):

rirt*lis, 2018. 03. 06.

5.

a)

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

b)

Azingatlanteriiletnagys6ga:
10817

c)

nl

Mtivel6si 6ga (vagy

a mrivel6s

al6l kivett teriilet elnevez6se):

szdntd

d)

Az 6piilet fii rendeltet6se szerinti jellege (lak6hiz, tidtil6, gazdasigi 6ptilet stb.), az
6ptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, t6rsash6z, sztivetkezeti hiz, mtieml6k, miihely,
iizlet, mfiterem, rendel6, garizs, binyatelek stb.):

0

A nyilatkoz6 jo96ll6sa (tulajdonos,6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvez6,
Vagyoni

berl<i
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stb.):

s)

tulaidonos
Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni hhnyad m6rt6ke:

h)

A szerzlsjogcime, ideje

(a

l/2

jogviszony kezdete): cird<les, 2018. 03. 06.

6.
a)

A teleptilds neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is)
Ki,svarda

b)

Az ingatlan tertiletnagysiga

:

n'l

c)

Mtivelesi irga (vagy a mtivel6s alol kivett ter[ilet elnevez6se)
lukas

d)

Az 6piilet fii rendeltet6se szerinti jellege (lakbhhz, iidiil6, gazdasigi 6ptilet stb.), az
6piilet alaptertilete :

e)

rdrsashdzi laktis, 87 m'
Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, t6rsashiz, szovetkezetihbz, mtieml6k, miihely,
tizlet, mtiterem, rendel6, garizs, b6nyatelek stb.):

0

A nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos,6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon€lvezil,bfirlil
stb.):

g)
h)

tulajdonos
K<izos tulajdon eset6n a tulajdoni hinyad mflrt5ke: l/4

A

szerz6s jogcime, ideje (a jogviszony kezdete): iiroklds, 2018. 03. 06.

7.

a)

A teleptil6s neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):
Fdrys51iile

b)

Azingatlanteriiletnagys6ga:
30673 m'

c)

Mrivel6si

6ga (vagy a mtivel6s

al6l kivett tertilet elnevez6se):

legelS

d)

Az 6piilet fii rendeltet6se szerinti jellege (lak6hiz, {idtil6, gazdasigi 6ptilet stb.), az
Vagyoni 1llapot id6pon$a: 2019.04.01. )6vdhagyva: 2019.04.22. Nyomtatva: 2019.04.23.
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eprilet alaptenilete:

c)

Az ingatlanjogi jellcge (csakidi h6z, t6rsashiz, szovetkezcti hhz, mtieml6k, miihely,
tizlet, mtiterem, rendeld, garilzs, binyatelek stb.):

f)

A nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos,6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszonElvezl,blrlii
stb.):
tulajdono,s

g)

Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni hinyad m6rteke: I /2

h)

Aszerzlsjogcime, ideje

(a

jogviszony kezdete): tirt*lds, 2018. 03. 06.

8.

a)

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

b)

Azingatlantertletnagys6ga:
47970 m'

c)

Mrivel6si 6ga (vagy a mtivel6s al6l kivett tertilet elnevez6se):
szdnt6

d)

Az 6ptilet fii rendeltet6se szerinti jellege (lak6hriz, tidtil6, gazdasigi 6ptilet stb.), az
6ptilet alaptertilete

:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, t6rsash6z, szovetkezetihbz, mtieml6k, mtihely,
tizlet, mtiterem, rendel6, garbzs, b6nyatelek stb.):

0

A nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszonelvez6, berl6
stb.):

s)

tulajdonos
Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m6rt6ke: 95/13390

h)

A szerzesjogcime, ideje

(a

jogviszony kezdete): cirdrlds, 2018. 03. 06.

9.
a)

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

Vagyoni 6llapot iddpontja:2019.04.01, lovdhagyva:2019.04.22. Nyomtatva:2019.04.23.
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b)

Azingatlantertiletnagys6ga:
14789 nt'

c)

Mtivel6si

6ga (vagy a mtivel6s

al6l kivett tertilet elnevez6se):

szdnt6

d)

Az 6ptilet fii rendeltet6se szerinti jellege (lak6hin, tidtil6, gazdasilgi 6ptilet stb.), az
6ptilet alaptertilete

:

e)

Az ingatlan jogijellege (csal6dih5z, t6rsashiz,szovetkezetihdz, mtieml6k, mtihely,
tizlet, miiterem, rendel6, garizs, brinyatelek stb.):

0

A nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszondlvez<i,

b6rl<i

stb.):

s)

tu lajclonzs
Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m6rteke: 42/930

h)

A szerzlsjogcime, ideje

(a

jogviszony kezdete): cirdrles, 201 8. 03. 06.

10.
a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:

t0t94 ni
c)

Mtivel6si

6ga

(vagy a mtivel6s al6l kivett teriilet elnevez6se):

szdnt6
d)

Az 6ptilet fii rendeltet6se szerinti jellege (lak6hflz, iidtil6, gazdasiryi 6ptilet stb.), az
6ptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, t6rsashbz, szovetkezeti h6z, mtieml6k, mtihely,
tizlet, mtiterem, rendel6, garizs, b6nyatelek stb.):

f)

A nyilatkoz6 jogrill6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszonElvez6,b1rl6
stb.):

g)

tulajdonos
Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni hrinyad mflrtflke: I/2
iddpontja: 2019.04.01. J6vihagyva: 2019.04.22. Nyomtatva: 2019.04.23.
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h)
I

A szerz1,sjogcime, ideje

(a

jogviszony kezdete): 6rdlcle,s, 2018. 03. 06.

l.

a)

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

b)

Az ingatlan teriiletnagys6ga:
219479 m'

c)

Mtivel6si 6ga (vagy a mrivel6s al6l kivett tertilet elnevez6se):
erdd

d)

Az 6ptilet fii rendeltet6se szerinti jellege (lak6hiz, iidtil6, gazdasilgi 6piilet stb.), az
6ptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csalidi h6z, t6rsashiz, szovetkezeti hdz, mtieml6k, mtihely,
iizlet, mtiterem, rendelo, garizs, b6nyatelek stb.):

0

A nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvezci, bdrl<i
stb.):
tu

laj clctnzs

g)

Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m6rt6ke: I I l9/22386

h)

Aszerzflsjogcime, ideje (a jogviszony kezdete): drtlcl4s, 2018. 03. 06.

Vagyoni 1llapot id6pontja: 2019.04.01. lovdhagyva: 2019,04.22. Nyomtatva: 2019.04.23.
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II.
Nagy 6rt6kti ing6sigok
1.

G6pjirmiivek:
Ford Focus Cmax

a) szemelyg6pkocsi:

a szerzds ideje, jogcime:
b) teherg6pj 6rmti, aut6busz

tipus

2006. 06. 03., adasvetel
tipus

:

a szerzls ideje, jogcime:
c) motorkerekp6r:

tipus

a szerz€s ideje, jogcime:

2.Yizi vagy l6gi j6rmii:
a)

jellege:

---

tipusa:

-

a szerzds ideje,
3. V6deff

jogcime:

-

miialkotis, v6dett gyiijtem6ny:

a) egyedi alkot6sok:
megnevez6se

db

megnevez6se

db

a szerzes ideje, jogcime: -----

b) gytijtem6ny

a szerz€,s idejc, jogcime:

4.

-----

Egyeb, darabonk6nt vagy k6szletenk6nt (gyfijtem6nyk6nt) a mindenkori k6pvisel6i
alapdij hathavi risszeg6t meghalad6 6rt6kii ing6s6g:

a) megnevez6s
Vagyoni 6llapot id6pontja: 2019.04,01. lovdhagyva: 2019.04.22. Nyomtatva: 2019.04.23.

t0

a szerzes ideje, jogcime

5.

Ert6kpapirban elhelyezett megtakarit6s vagy egy6b befcktet6s (r6szv6ny, kritv6ny,
r lszjegy, k i n cst6rj e gy, vagyo nj e g y, nagy 6rt6kii b i zto s itiis, stb. ) :

megnevezes:

eletbiztositas

n6v6rt6k, biztosit6si osszeg:

7.3

megnevez6s:

Fund amenta I akas eliltakarikoss a4i betet

n6v6rtdk, biztosit6si osszeg:

1.720.000.- Ft,

megnevezes:

nyu gdij elcitakarekctss

n6v6rt6k, biztosit6si osszeg:

I .3 I 4.000.-

megnevez6s:

kincsta$egy

n6v6rt6k, biztosit6si osszeg:

4.100.000.- Ft,

00. 000. -,

dgi betet

6.

Takar6kbetetben elhelyezett megtakarit6s: - - - Ft

7.

A mindenkori k6pvisel6i alapdij hathavi osszeg6t meghalad6 k€szp€nz: - - - Ft

8.

Az osszess6g6ben a mindenkori k6pvisel6i alapdij hathavi <isszeg6t meghalad6
plnzintlzeti szimlakovetel6s vagy mils, szerz6d6s alapj6n fenn6ll6 p6nzk<ivetel6s

a)

penzintezeti szirnlakovetel6s:

forintban: I .396.000.- Ft
devizitban (forinterteken) : - - -

b)
9.

m6s szerz6d6s alapjrin

fennill6 p6nzk<ivetel6s risszege:6.000.000.- FtFt

Mis, jelent6sebb 6rtekfi vagyont6rgyak, ha azok egyiittes 6rt6ke
k6pvisel<ii alapdij hathavi <isszeg6t meghaladj a :

a

mindenkori

megnevezes:

Vagyoni 1llapot id1pontja: 2079.04.01. lovdhagyva: 2019.04.22. Nyomtatva: 2019.04.23
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III.
Tartozf sok
Ebben a rovatban k6rjiik feltiintetni akilztttozds cim6n, valamint ap6nzint6zettel vagy
mag{nszem6lyekkel szemben esetlegesen fennfll6 tartozisait

l.Koztartoz6s (ad6, v6m, illet6k, tb. j6rul6k stb.): - - - forint
2.Penzintezettel szembeni tartoz6s (hitel, kolcson

stb.):

forint

3. Magdnszem6lyekkel szembeni tartoz6s: - - - forint

IV
Egy6b ktizlenddk

Vagyoni 1llapot id6pontja: 2019.04.01. lovdhagyva: 2019.04.22. Nyomtatva: 2019.04.23.
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B) r6sz

TOVEDELEMNYILATKOZAT
(az orsziggyffl6si k6pvisel6 javadalmazilshn kivtili adriktiteles jtivedelmek)
I

Foglalkoz6sa: iigyved
Munkahelye: - - Sztinetelteti-e fogl alkozirsrit? : ige n
Foglalkozds6b6l szirmaz6 havi adokoteles (brutto) jovedelme

0 FtFt
2.

Az l. pontban irt foglalkoz6s6n kivtili, valamennyi olyan tev6kenys6ge, amelyb6l
ad6kritel es j rivedelme szhrmazik:

a)
b)

Atev6kenys6gmegnevez6se: - - -

A kifizet<i szem6lye (kiv6ve a jogszab6lyon alapul6 titoktart6si ktitelezetts6g al6
tev6kenys6gek):

c)
d)

es6

----

Ajtivedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rendszeressdg, eseti vagy id6szakos):

----

A jrivedelem (brutt6) <isszege: ----- Ft

Csak az orsz6ggyfil6si k6pvisel6 ttilti ki!
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C) r6sz
G AZDASAGI ERDEKELTSE GI

NYILATK OZAT

Gazdasigi t{rsasigban fenn{ll6 tis zts0ge vagy 6rdekelts6ge:
r.

l.
2.

Gazdasrigi t6rsas6g neve: - - -

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gazdasigi t6rsasig form6ja:

Sz6khelye:

----

---

Az 6rdekelts6g form6ja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. eset6n beltaglktiltag stb.): -----

A tulajdoni 6rdekelts6g keletkez6skori ar6nya: ----- %
A tulajdoni 6rdekelts6g jelenlegi arinya: ----- %
Nyeres6gb6l val6 r6szesed6se: ----- %

A

gazdasfigi tiirsasilgban viselt tiszts6ge: -----

Vagyoni 6llapot id6pontja: 2019.04.01, lovdhagyva: 2019.04.22. Nyomtatva: 2019.04.23.
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D) r6sz

KIMUTATAS
az or szilggyiil6si k6pvisel6n ek rz Or sziggyii l6st6l, saj dt p drtj 6t6l vagy
k6pvisel6csoportjr[t6], illetve a ttirv6nyhoz6i munkrit timogat6 alapftv{nyt6l kapott, a
k6pvisel6 munkdjinak elldtisdhoz sziiks6ges vagy azzal szoros tisszeftigg6sben l6v6

juttatr{sokr6l

6s ingyenes

A juttatis ideje

hasznilatba adott dolgokr6l (a tovdbbiakban: juttatr{s)
A juttat{s megnevez6se

A juttat6s 6rt6ke

2019. 04. 02

laptop DELL LatiturJe 5480 245.500.- Ft
* eger + taska

20t9.04.

16.

tele.fbrt Apple iPhoile

2019.04.

16.

tele.fbrtkarqts

X

270.85 I .-

t;t

tcinteny szerint

meghatdrozott ertek

2019.04. l5

iizemary)agkart.yA

tcintert)t szerint

meghotarozott ertek

2019.04.01

Buclupesti lakd,s berles

tcirveny s:erint

meghatdrozott ruertLk

20I9.04.02

Csak az orsz6ggy[il6si k6pvisel6

sittt kat't1,s1

0Ft

ttlti ki!
Vagyoni dllapot iddpontja: 2019.04.01. Jdvdhagyva: 2019.04.22. Nyomtatva: 2019.04.23
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E) r6sz

KIMUTATAS

ival tisszefti g g6sben kap ott
aj6nd6kair616s az e nyilatkozat D) pontja al6 nem tartozf ingyenes juttatdsair6l (a
az or sziggyiil6s i k6pvis el6n ek k6pvis el6i

m

e

gbizatds

tovibbiakban: ajdnd6k)
Az ajrflnd 6kozis ideje

Az

aj

rind6k megnevezt4se

Az ajrind6k 6rt6ke

Csak az orsz6ggyiil6si k6pvisel6 ttilti ki!
Vagyoni dllapot idapontja: 2019.04.01. J6vdhagyva: 2019.04.22. Nyomtatva: 2019.04.23
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F) r6sz

KIMUTATAS
birmilyen tev6kenys6ge, ing6, vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhezffizdd6 egy6b
jogosults{ga alapjrin, tov{bb{ e nyilatkozat C) pontj{ban megieltilt gazdasdgi
tirsasrig(ok)nak juttatott 6llami, illetve eur6pai uni6s timogatdsokr6l (a tovdbbiakban:
tdmogat{s)
A t{mogatis
jogosultja

A timogatis

A timogatis

A t{mogatfst

megszerz6s6nek

megszerz6s6nek

nyrijt6

jogcime, m6dja

Kelt:

lr{yireg.t;hdza , 2019 ev

id6pontj

A timogatds c6lja

A timogatist
6rt6ke

a

aprilis h6 22. nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem egy k<iz<is hilztartisban 616 hizas-l6lettirsam,

hd:astcirsam
valamint a velem kriz<is hiztartisban 6l<i gyermeke(i)m,
G),ilre Fruzsina Dorotg'a is G1,llvs Andras Szabolcs
ny i latkozat 6tl ny ilatkozatait.'
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Q.p

selo ali;ir6sa

Csak az orsz6ggyiil6si k6pvisel6 tttlti ki!
Vagyoni lllapot iddpontja: 2019.04.01. Jdvdhagyva: 2019.04.22. Nyomtatva: 2019.04.23.

