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Mentelmi bizottsdg
1054 Budapest, Sz6clrenyi rlg. 19.)

Az Orsz6ggytilcsrol sz6l6 2012. 6vi XXXVL torv6ny l. sz. mcllcklete alapj6n
Vagyon-, j ivedelem- ds gazdasdgi drdekeltsdgi nyilatkozat orszdggyiildsi

kdpviself szdmdro

A nyilatkozatot ado szemelye

I

.

A nyilatkozatot ado: orszctgg),{ile,si kepvisel6

a)
b)

orsz6ggytil6sik6pviselti

c)

az orsziggyil6si k6pvisel6vel koztis hiztartdsban 616 gyermek (a tov6bbiakban
gyermek)

2.
3.
4.

Az orszAggyfilesi kepviselo neve: GYURCS{fVY FERENC

az orsziggyil6si k6pvisel6vel kozris hiztartisban el<i h6zas- vagy dlettiirs (a
tov6bbiakba n: hizas - / llettrirs)

Ahinas-/6lett6rs neve: DR. DOBREV KL{RA

A gyermek(ei) neve: GYURCSAIIY TAM4S (vug1)ona nincs)
GYURCS{NY M{RTON (vag1,sna nincs)
GYURCSLNY PETER
GYURCSLNY BLLINT
GYURCSAIIY ANNA

Vagyoni
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A) r6sz
VAGYONI NYILATKOZAT
r.

Ingatlanok
1.

a)

A telepiil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is)

pip.t

b)

Az ingatlan tertiletnagysdga:
50 m'

c)

M[ivel6si 6ga (vagy a mtivel6s al6l kivett tertilet elnevez6se):

d)

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

e)

LAK4S, - m'
Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, t5rsash6z, sztivetkezeti hhz, mtieml6k, mtihely,
tizlet, mtiterem, rendel6, garilzs, binyatelek stb.):

rins,qsniz

0

A nyilatkoz6 jogrill6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvez6, b6rl6
stb.):

TULAJDONOS

g)
h)

Kriz<is tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m6*€ke: I/1

A

szerz6s jogcime, ideje (a jogviszony kezdete):

AD{SVETEL, 1995.03.30.

2.

a)

A telepiil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kenilet is):
KOTCSE

b)

Az ingatlan tertletnagys6ga:
3295 m'

Az ingatlan-nyilvintart6si adatokkal megegyez6en kell kittilteni!
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c)

Mtivelesi irga (vagy a mriveles alol kivett tenilet elnevezese):

d)

Az 6ptilet fii rendeltet6se szerintijellege (lak6hbz, iidiil6, gazdasi,gi 6ptilet stb.), az
6piilet alapteriilete:

e)

L,qxouiz, 267 nr'
Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, tirsashflz,szovetkezetihflz, mtieml6k, mtihely,
tizlet, miiterem, rendcl6, garizs, brinyatelek stb.):

cs,qtiot

f)

uiz

A nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszndl6, haszon6lvez6, b6rl6
stb.):

g)
h)

TUI,AJDONOS
Kciztis tulajdon eset6n a tulajdoni hrinyad mflrtfike: I /2

A szerzlsjogcime,

ideje (a jogviszony kezdete):

Vagyoni

,qOiSVEftL,

2009. 10.02.
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II
Nagy 6rt6kti ing6sigok

l. G6pjirmiivek:
a) szemelygepkocsi:

tipus

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

tipus

a szerzes ideje, jogcime:
c) motorker6kp6r:

tipus

a szerz€s ideje, jogcime:

2.Yizi vagy l6gi jrlrmti:
a)

jellege:
tipusa:

a szerzes ideje, jogcime
3. V6dett miialkotis, v6dett gyiijtem6ny:
a) egyedi alkotdsok:

a szerzls ideje,

megnevez6se

db

megnevez6se

db

jogcime: -----

b) gyiijtem6ny:

a szerzes ideje, jogc[me: -----

4.

Egy6b, darabonk6nt vagy k6szletenk6nt (gytijtem6nyk6nt) a mindenkori kdpvisel6i
alapdij hathavi osszeg6t meghalad6 6rt6kfi ing6s6g:

a) megnevczds
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a szerzes ideje, jogcime:
5.

Ert6kpapirban elhelyezett megtakarit6s vagy egy6b befektetes (r6szv6ny, k<itv6ny,
r6szjegy, kincst6rjegy, vagyonjegy, nagy 6n6kti biztosit6s, stb.):

megnevezes:

ERrgxp,qpin

nevert6k, biztosit6si osszeg:

i

nr-

oLYAMERTEK

:

7

34.740.097,- FT,

6.

Takarekbetetben elhelyezett megtakarit6s: ----- Ft

7.

A mindcnkori k6pviscl6i alapdij hathavi risszcgdt mcghalad6 keszptnz: ----- Ft

8.

Az tjsszessdg6ben a mindcnkori kcpviscl6i alapdij hathavi tisszeg6t meghalad6
p|nzinttzeti sz6mlaktivetel6s vagy nr6s, szerz<idds alapj6n fenn6ll6 p6nzkovetel6s:

a)

penzintlzeti szirnlakoveteles:
forintb an: 3.7 84.580,devi zaban (fori ntert6ken ) : -----

b)

alapj6n fenn6ll6 p6rrzkcivetel6s <isszege: t Z UUU) FORTNT
(magdnszetntlvnek arhtt kiilt'siin), 225 UruU6 FORINT (ldidsvristirtas.fogtaI6

r.n6s szerz6d6s

ds

el6leg) Ft

9.

M6s, jelent6sebb 6rt6kti vagyont6rgyak, ha azok egytittes 6rt6ke a mindenkori

k6pvisel6i alapdij hathavi osszeg6t meghaladja:
mcgnevez6s:
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III.
Tartozisok
Ebben a rovatban k6rjiik fclttintetni akoztartoz{s cim6n, valamint a pfinzint0zettel vagy
maginszem6lyekkel szemben esetlegesen fennil16 tartozisait

l.Koztartoz6s (ad6, vrim. illet6k, tb. jrirul6k stb.): ----- forint
2.P€nzint€zettel szembeni tartoz6s (hitel, kolcscin stb.): BINK llITEL: 56.536.667.-*'T
ERTEKPAP|n rnOeZgrU Utrnt: 1 50.0 t 0.000,- Fi' forint
3. Ma ganszemelyekkel szembeni tart ozas: ----- forint

IV
E,gy6b ktizlend6k

II/5. AZ gnfEXpepinOK (beJ'ektetis kezetrik): CONCORDE Erftkpapir Zrt. (Hillside
lrodahdz, I 123 Budupest, Alkotds utca 55-61.), HOLD Alapkezeld (Alkotds Point lrodah(tz,

I123 Bttdapest, Alkotas u. 50.), Schoellet'bank AG (Palais Rothschild Renngasse 3,
Vienna, .4ustria) II.8.a)

l0l0

xozOs SZ.,iMLA DR. D1BREV KL,LRAVAL

i

I I. 8. b) M A G N SZE M E LYN E K A DOTT K O LC SON, LA

EL1LEG III/2. A KOTCSEI

Ki SV i

uiz uTcylisinTis,iaoz

SA

RLi S FOG LA LO E S

DzBREV KLiniV,qL KOZOSEN

FELVETT TNGATLANCELU r-r\T-EL, Enrsrcp,qpin psOqZAT, H|TEL (CONCORDE ZRT.)
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B) r6sz

TOVPDELEMNYILATKOZAT
(tzorszhggyiil6si k6pvisel6 javadalmazhsfn kivtili ad6ktiteles jtivedelmek)
Foglalkoz6s a: -----

I

Munkahclye: ----Sz{inetelteti -e fogl alkoztts6t? : - - - - Foglalkoz6seb6l szhrmaz6 havi ad6koteles (brutto) jovedelme
----- Ft

)

Az l. pontban in foglalkoz6sdn kiviili, valamennyi olyan tev6kenys6ge, amelyb<il
ad6kotel es j tivedelme szirmazik:

a)
b)

A tev6kenys6g megnevez6se: v.4u,qKozl{saoL xtvowr lol/EDELEM

t.

A kifizet<i szem6lye (kiv6ve a jogszab6lyon alapul6 titoktartrisi ktitelezetts6g al6 es6
tev6kenys6g ek):

c)
d)

A

LTUS PORTFO LI O K FT.

Ajovedelem rendszeress6ge (havi, cgy6b rendszeress6g, eseti vagy id6szakos): ESEZ
A jovedelem (brutt6) cisszege: 238.334.942,- F'T Ft

Csak az orsz6ggytl6si k6pvisel6 titlti ki!
id6pontja: 2019.12.31. )6vdhagyva: 2020.01.27. NYomtatva: 2020.01.27.

vagyoni

'llapot

C) r6sz
GA ZD ASAGI

ERDEKELTSEGI NYILATK OZAT

Gazdasigi tirsasfgban fennrlll6 tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:
I

l.
2.
3.
4.

Gazdas6gi t6rsas6g neve: ALTUS PORTFOLIO KFT

5.
6.
7.
8.

A tulajdoni 6rdekelts6g keletkez6skori ar6nya: 100%

Sz6khetye: 1025 BUDAPEST, SZOULdnfGY U.42
Gazdasrlgi t6rsas6g formrija:

XOntifOtf fUntdSStC0 rinS,qSiC

Az 6rdekelts6g fornr6ja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. eset6n beltag/ktiltag stb.):
TULA.IDONOS

A tulajdoni 6rdekelts6g jelenlegi arilnya'. I00

o

Nyeres6gb6l val6 r6szesed6se: l00o

A

gazdashgi tarsas6gban viselt tiszts6ge: -----

Vagyoni allapot iddpontja: 2019.12.31. lovdhagyva: 2020.01.27. Nyomtatva: 2020.01.27.
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D) r6sz

KIMUTATAS
az orszirggyiil6si k6pvisel6nek az Orszflggyiil6st6l, saj{t pirtjit6l vagy
k6pviseldcsoportj{ttil, illetve a tiirv6nyhoz6i munkdt timogat6 alapitvinyt6l kapott, a
k6pvisel6 munkfjinak elldtdsihoz sziiks6ges vagy tzzal szoros tisszefiigg6sben l6v6
juttatdsokr6l 6s ingyenes hasznilatba adott dolgokr6l (a tovfbbiakban: juttatis)

A juttatfs ideje
2018

A juttatfs 6rt6ke

A j uttat6s megnevez6se
IPHOI{E A/\OBII,

270.8 5 2,-

FT

KESZTITTX

20l,\

YA,T K,LRTT,A

0,-

201,9

SZEA4ELYG EPKOCSI

4.960.630,- FT

SKODA SL/PERB
2018

I{OTEBOOK DELL
LATITLITE 54,J0

20 t8

LEIVOVO TI]
LAPTOP

20 t8

UzLrvr.

r\tYA

IIV

245.500,-

rT

KPAD L5 40 2 X 296.950,- FT

c xi nrYA

TORYENY SZERIIVT

MEGHAT{ROZOTT
ERTEX
2018

2019

TET,'E,KENYSEGET

rON'?/E]VY SZERIIVT

SEGiTO SZEMELYEK

MEGHAT{NOZOTT

IPHONE MOBIL

270.952,-

tT

KESZLII-,EK

Csak az orszdggyiil6si k6pviselS tttlti ki!
idapontja: 2019.12.31. Jivdhagyva: 2020.01,27. Nyomtatva: 2020.01.27

Vagyoni

'llapot

l0

E,) rdsz.

KIMUTATAS
az or szilggyiil6si k6pvisel6n ek k6pviscl6i megbizatf sival tisszefii gg6sben kapott
6s az e nyilatkozat D) pontja al6 nem tartoz6 ingyenes juttatisair6l (a

ajind6kair6l

tov:ibbiakban: ajdnd6k)

Az aj6nd Lkozits ideje

Azaj{nd6k megnevez6se

Az aj:lndek 6rt6ke

Csak az orsz6ggyiil6si k6pvisel6 tttlti ki!
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F) resz

KIMIJTATAS
birmilyen tev6kenys6ge, ing6, vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhez fiiz6d6 egy6b
jogosults6ga alapjin, tovibbi e nyilatkozat C) pontjiban megieltilt gazdasigi
t{rsasig(ok)nak juttatott illami, illetve eur6pai uniris tdmogatdsokr6l (a tovSbbiakban:
t:[mogatis)
A timogat6s

A timogat{s

A timogatis

A timogatist

jogosultja

megszerzi.s6nck

megszerz6st'nek

nyrij tri

jogcfmc, rnridja

id6pontja

Kelt: BTJDAPEST , 2020 ev JAI{L\.4R ho

A timogatis c6lja

A timogatist
6rt6ke

28. nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem egy k<iztis hintarthsban 616 h6zas-l6lett6rsam,
hdzastdrsant

valamint a velem kozos hiztarthsban
HiROM GYERMEKELI
ny i I atkozat6 tl ny ilatkozatait.'

615

gyermeke(i)m,

V
a

al6i16sa

t
\r-

\.

Csak az orsz6ggytildsi k6pvisel6 tttlti ki!
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