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Az országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény

Vaglon-

és gazdasági

a

r

!;

1. melléklete alapján

érdekeltséginyilatkozat

az orszóggyűlési képviselővel közös

hdztartdsban élő hó,zas- vagy

élettórsa és glermeke(i) szdmóra

A nyilatkozatot adó személye

I

a)
b)
c)

2.
3.
4.

A nyilatkozatot
vagl éIettárs

adó-: b) az országgtűlési képviselővel kózós hóztartásban élő házas-

országgyiilési képviselő
az országgyíilésiképviselővel közös
(a továbbiakb an: házas- l élettárs)

háztartásban élő hénas- vagy élettrírs

az országgyúlési képviselővel közös
(a továbbiakban: gyermek)

háztartásban é1ő gyermek

Az

országgyrílési képviselő neve: Dr' Gyiire Csaba

Aházas-léIetülrs neve: Dr. GyiirénéDr. Szombati Zsuzsanna Ilona

A gyermek(ei)

neve:

Csak a saját személyérevonatkozó adatokat töltse ki (aláhuzással vagy bekarikáással)!
Vagyoni állapot időpontja: 2020.12.31. )óváhagyva: 2021.01.25. Nyomtatva: 2021.01.26.
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A) rész

VAGYONI NYILATKOZAT

L
Ingatlanok'
1.

a)

A település neve, ahol azingat|anfekszik (Brdapesten kerület is):
Nyíreglháza

b)

Az ingatlan

tertiletrragysága:

6tl8m'

c)

Miivelési ága (vagy

a művelés alól kivett terület elnevezése):

lakóház, udvar

d)

Az épület fő rendeltetése szerinti jellege (Iakő\táz, il1ülő, gazdasági épület stb.), az
épület alapteriilete:

e)
0

lakóház, t70m'
Az ingatlan jogi jellege (családi ház, tiársasház,szővetkezetiház,
üzlet, műterem, rendelő, garázs, bányatelek stb.):

műemlék, miihely,

családihdz
A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező, bér1ő
stb.):

s)

tulajdonos
Közös tulajdon esetén a fulajdoni hányad mértéke: ]/2

h)

A

szerzés jogcínre, ideje (a jogviszony kezdete): adásvé.tel, 1994

2.
a)

A település neve, ahol azingatlan fekszik (Btdapesten kerület is):
Timdr

b)

Az ingatlan területnagysága:
I133 m'

c)

Míívelésiága (vagy

a művelés

alól kivett terület elnevezése):

Iakóhaz, udvar

Az ingatlan-nyilvántartási adatokkal megegyezően kell kitölteni!
Vagyoni áIlapot időpontja: 2020.12.31. Jóváhagyva: 2021.01.25. Nyomtatva: 2027.01.26.
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d)

Az épÍiletfő rendeltetése szerinti jellege (lakőház,iidülő, gazdasági épület stb.), az
épület alapterülete:

e)

Iakóház, 60 m'

Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház,szövetkezetihén,múemlék, mtihely,
üzlet, műterem, rendelő, garázs, bányatelek stb'):

0

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

g)

tulajdonos
Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: 1/4

h)

A

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): adásvétel, 1997.

3.

a)

A település neve, ahol azingatlan fekszik (Brdapesten kerület is):
Veszprétn

b)

Azingatlanterületnagysága:
67 m'

c)

Művelési áqa (vagy

a művelés alól

kivett terület elnevezése):

társasházi lakós

d)

Az

épúletftí rendeltetése szerinti jellege (Iakőbáz, i'nülő, gazdasági épület stb.), az

épület alapterülete:

e)
Í)

lakás, 67 m'

Azingatlanjogi jellege (családi ház, tarsasház, szövetkezetiház, műemlék, műhely,
tlzlet, műterem, rendel ő, gatázs, bányatelek stb.) :
Iakás

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

g)

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

h)

A

szerzés jogcíme, ideje (ajogviszonykezdete): öröklés és adcÍsvétel(1/4 - 1/4),

l988

és 1993.
4.

a)

A település neve, ahol azingatlan fekszik (Btdapesten kerület is)
vagyoni állapot időpontja: 2020.12.31. )óváhagyva: 2o21.D1.25. Nyomtatva: 2021'01'26.
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AJsóórs

b)

Az ingatlan területnagysága:
722 m'

c)

Művelési érya(vagy a művelés alólkivett terület elnevezése)
zórtkert

d)

Az épület fő

rendeltetése szerinti jellege (|akőház,tnilő,

gazdasági épület stb.), az

épület alapterülete:

e)

íidülő' 30 m'
Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház, szovetkezetiÍtáz, miíemlék,műhely'
üzlet, műterem, rendelő, gatázs, bányatelek stb.):

0

A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós haszráló, haszonélvezil,bérlő

hénégiház
stb.):

g)

tulajdonos
Közös tulajdon esetén a fulajdoni hányad mértéke; 1/2

h)

A szerzésjogcíme, ideje (ajogviszony kezdete): öröklés

és adásvétel (1/4

- 1/4), 1988.

és ]993

Vagyoni állapot időpontja: 2o2o.12'31. )óváhagyva: 2o21.01.2s. Nyomtatva: 2021.01.26.
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n.
ingóságok
Nagy értékíí
1.

Gépjárművek:
Volkswagen Polo

a) személygépkocsi:

a szetzés ideje, jogcíme:

típus

2003. 05' 25', adásvétel

Honda Civic
a szetzés ideje, jogcíme:

20 1 7.

0

típus

I. 3 1., adásvétel
típus

b) tehergépjármri, autóbusz:
a szerzés ideje, jogcíme:

típus

c) motorkerékpár:

a szerzés ideje, jogcíme:

2.vfui vagy
a)

légÍjármií:

jellege:
típusa:
a szerzés ideje, jogcíme:

3. Védett miíalkotás, védett gyűjtemény:
a) egyedi alkotrísok:

a szerzés ideje, jogcíme:

megnevezése

db

megnevezése

db

---

b) gyiíjtemény:

aszetzés ideje, jogcíme: --_

4.

Egyéb, darabonként vagy készletenként (gyijteményként) azorczárygyúlésről szóló
2012. évi XXXVI. törvény 104. $ (1) bekezdése szerinti képviselői tiszteletdíj hathavi
vagyoni állawt időpontja: 2020.72.31. Jóváhagyva: 2o21,o1,2s. Nyomtatva: 2027.07.26.
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összegét meghaladó értéktíingóság:
a) megnevezés:

a szetzés idej
5

e,

jogcíme:

Értékpapírbanelhelyezett megtakarítrás vagy egyéb befekÍetés (részvény,kötvény,
részj egy, kincstarj egy, vagyonj eg Y, na5! értékríbiztosítás, stb. ) :

megnevezés:

álIamkötvény

névérték,biztosítási összeg:

2s.800.004, - -

megnevezés:

Fundamenta előtakaréko

névérték,biáosítási összeg:

2.340.000.-, - -

megnevezés:

nyugdíj előtakarékos s ági betét

névérték,bixosítasi összeg:

4.2s4.000.-, - -

megnevezés:

kincstórjegy

névérték,biaosítási összeg:

12.660.000.- Ft,

6.

Takarékbetétben elhelyezett megtakarítás: ----- Ft

7

Az országgyalésről szóló 20t2.

8.

Az összességében azOrszággy'úlésről szóló 2012.

ss

ági b etét

évi xxxu. törvény 104. $ (1) bekezdése szerinti
képvíselői tiszteletdíj hathavi összegét meghaladó készpénz: ----- Ft

évixxxvl. törvény

104. $ (1)

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

a)

hitelintézetiszámlakövetelés:
forintban: ----devizában (forintértéken): --_-

b)
9.

más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés összege: ----- Ft

Más, jelentősebb értél<tívagyontárgyak, ha azok együttes értékeazOrszárygyiílésről
sző|ő 2012. évi XXXVI. törvény 104. $ (1) bekezdése szerinti képviselői tiszteletdíj
hathavi összegét meghaladja:
Vagyoni állapot időpontja: 2020.12.31' Jóváhagyva: 2o21'01.25. NYomtalva: 2021.o1.26.
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megnevezes

Vagyoni állapot időpontja: 2020.12.31. Jóváhagyva: 2o21.01.25. NYomtatva: 2021.01.26.

I

IIr.
Tartozások
Ebben a rovatban kérjük feltüntetní akőúartozás címén, valamint a hÍtelÍntézettelvagy
magánszemélyekkel szemben esetlegesen fennálló tartozásait
1. Köziartozás

(adó, vám, illeték" tb. járulék stb.):

2. Hitelintézettel szembeni tartoziís (hitel, kölcsön

--_

forint

stb.):

__- forint

3. Magánszemélyekkel szembeni tartozás: ----- forint

IV.
Egyéb közlendők

Vagyoni állapot időpontja: 2020.12.31. Jóváhagyva: 2021.01.25. Nyomtatva: 2021.07,26'
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C) rész

GAZDASÁGI ÉRDEKELTSÉGINYILATKoZAT
Gazdasági társaságban fennálló tisztsége vagy érdekeltsége:
I.

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

Gazdasági Lársaságneve: - - -

Szélúelye:----Gazdasági társaság formája:

----

Az érdekeltségformája (tulajdonos, részvényes,bt.
A fulajdoni érdekeltségkeletkezéskori

esetén beltag/kiiltag stb.):

__-

arénya: -----%

A fulajdoni érdekeltség jelenlegi atánya: -----%
Nyereségbőlvalórészesedése: _----%

A

gazdaséryi üírsaságban viselt tisztsége: -_--

Vagyoni állapot időpontja: 2020.72.37. Jóváhagyva: 2021'o1.25. Nyomtatva: 2o27.o1.26.
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KIMUTATÁs
bármilyen tevékenyséBe, ingó, vagy ingatlan tulajdona, Ílletve eze|<hezÍűződő egyéb
- jogosultsága alapján, továbbá e nyilatkozat C) pontjában megielölt gazdasá!í
társaság(ok)nak juttatott állami, illetve európai uniól támogatásoüól (a lovábbíakban:
támogatás)
A támogatás

A támogatá3

jogosultjr

megszerzésének

megszerzésének

jogcímg módja

időpontja

A tómogrtás

I(e|t: Nyíreglhdza ,2021 év januórhó

Á támogrtást

A támogatást
értéke

20.nap

Jelen nyilatkozatomat' mint tisztségviselővel közös

gyermek adom.

A támogrtás c'élja

nffitó

háaartásban élőbőnas-

7

4.

l

éIettárs /

ÜoU^!R,*

aláírás'-

.suo*

a megfelelő részt aláhúzni!

Kiskoru gyermek esetén a szülő vagy a törvényes képviselő aláírása.
vagyoni állapot időpontja: 2o2o.12.31' Jóváhagyva: 2021.01'25' Nyomtatva:
2021.01.26'

