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A) r6sz
VAGYONI NYILATKOZAT

I.
Ingatlanok'
1.

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:
6t l8 m'

c)

Mtivel6si 6ga (vagy a mtivel6s al6l kivett tertilet elnevez6se):
lal<ohdz, udvar

d)

Az 6ptilet 6 rendeltet6se szerinti jellege (lak6hhz,tidtil6, gazdasSgi 6ptilet stb.), az
dptilet alaptertilete :
tak6hdz, 170 m'

e)

0

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, t6.rsashhz, szovetkezetihhz, mtieml6k, mtihely,
tizlet, mtiterem, rendel6, gar6zs, bSnyatelek stb.):
csalddihdz
A nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos,6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvez6,b1rl6
stb.):

g)

tulajdonos
Ktizds tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad mflrtlke:

h)

A

szerz6s

l/2

jogcime, ideje (a jogviszony kezdete): addsvitel, 1994

2.

a)

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

b)

Az ingatlan teriiletnagysega:

I

133

m'

' Aringatlan-nyilv6ntart6si

adatokkal megeg y ezoenkell kitolteni

I
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c)

Miivel6si 6ga(vagy

a mtivel6s al6l

kivett tertilet elnevez6se):

lakdhdz, udvar

d)

Az 6ptilet fii rendeltet6se szerinti jellege (lak6haz, tidtil6, gazdasigi 6ptilet stb'), az
6ptilet alapteriilete:

e)

lak6hdz, 60 m'
Az ingatlan jogi jellege (csal6di hiz, tarsashhz,szovetkezetihLz, mtieml6k, mtihely,
flzlet, miiterem, rendel6, gafins, b6nyatelek stb.):

0

csalddihdz
A nyilatkoz6 jogill6sa (tulajdonos,6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvez6,bflrl6
stb.):

s)

tulajdonos
Kriz<is tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m€rt1ke:.

h)

A

szerz6s

jogcime, ideje

(a

l/4

jogviszony kezdete): addsvdtel, 1997.

3.
a)

A teleptil6s neve, ahol az rngatlan fekszik (Budapesten keriilet is):
Fenyeslttke

b)

Lz ingatlan tertiletnagys 6ga :
106002 m'

c)

Mtivel6si

6ga

(vagy a mtivel6s al6l kivett tertilet elnevez6se):

erd6

d)

Az 6piilet fii rendeltet6se szerinti jellege (lak6hirz, tidtil6, gazdasdgi 6ptilet stb.), az
6ptilet alaptertilete :

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, t6rsashhz, szovetkezetihiz, mtieml6k, miihely,
iizlet, miiterem, rendel6, garizs, b6nyatelek stb.):

0

A nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s hasznil6, haszon6lvezl,bbrld
stb.):

s)

tulajdonosa
Kdzds tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m6rt6ke: 509/6996

h)

A

szerz6s

jogcime, ideje (a jogviszony kezdete): 6rokl6s, 2018- 03. 06.

4.
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a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagysiga:
5249 m'

c)

Mtivel6si 6ga (vagy a mtivel6s al6l kivett tertilet elnevez6se):
szdnt6

d)

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

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal5di h6z, t6rsashhz, szovetkezetihirz, miieml6k, m[ihely,
tizlet, miiterem, rendelo, garias, b6nyatelek stb.):

0

A nyilatkoz6 jogilldsa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszonblvez6,b€rl6
stb.):

s)

tulajdonos
K<iz<is tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad mflrtbke:

h)

A

szerz6s

jogcime, ideje (a jogviszony kezdete):

l/2

tirHis,

2018. 03. 06.

3.

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:
10817

c)

m'

Mtivel6si 6ga (vagy a mrivel6s al6l kivett teriilet elnevez6se):
szdnt6

d)

Az 6ptilet 6 rendeltet6se szerinti jellege (lak6h6z, tidtil6, gazdasigi 6piilet stb.), az
6ptilet alaptertilete :

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, t6rsashLz, szovetkezetihhz, m[eml6k, mtihely,
tizlet, mtiterem, rendel6, garins, bSnyatelek stb.):

0

A nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvez6,b6tlo
Vagyoni flllapot idfipontja: 2019.12.31. lovdhagyva: 2020.01.16. Nyomtatva: 2020,01.17.
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stb.):

g)

tulajdonos
Ktizds tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad mflrtbke:

h)

A

szerz6s

l/2

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

6.

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:
nt

c)

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

d)
e)

Az 6ptilet fi rendeltet6se szerinti jellege (lak6h6z, tidtil6, gazdasilgi 6piilet stb.), az
6ptilet alaptertilete:
tdrsashdzi lakds, 87 m'
Az ingatlan jogi jellege (csal6di haz, tarsashin, szovetkezetihiz, mtieml6k, mtihely,

tizlet, mtiterem, rendel6, garizs, b6nyatelek stb.):

0

A nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvez6,b1rl6
stb.):

g)

tulajdonos
Kdz<is nrlajdon eset6n a tulajdoni h6nyad mlrt1ke

h)

A

szerz6s

l/4

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

7.

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:
30673 m'

c)

Mtivel6si 6ga(vagy amtivel6s al6l kivett tertilet elnevez6se):
legelS

d)

Az 6ptilet fti rendeltet6se szerinti jellege (laklhilz, tidtil6, gazdasilgi 6ptilet stb.), az
Vagyoni dllapot id1ponlia: 2019.12.i1.
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6ptilet alaptertilete :

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hiiz, tarsashhz, szdvetkezetihiz, miieml6k, mtihely,
tizlet, mtiterem, rendel6, gar6zs, b6nyatelek stb.):

0

A nyilatkoz6 jog6ll5sa (nrlajdonos,6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvezil,blrlo
stb.):

g)

tulajdonos
K0zris tulajdon eset6n a tulajdoni hrlnyad mlrtilke:

h)

A

szerz6s

jogcime, ideje

(a

l/2

jogviszony kezdete): 6roklds, 2018. 03. 06.

8.

a)

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

b)

Az ingatlan teriiletnagys6ga:
47970 m'

c)

Mtivel6si 6ga (vagy a mtivel6s al6l kivett tertlet elnevez6se):
szantd

d)

Az 6ptilet fii rendeltet6se szerinti jellege (1ak6h6z, iidtil6, gazdasilgi 6ptilet stb.), az
6ptilet alaptertilete :

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, t6rsash6z, szcivetkezetihilz, mtieml6k, miihely,
tizlet, mtiterem, rendel6, garilzs, biinyatelek stb.):

0

A nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvez6,b6rlo
stb.):
tulajdctnos

s)

Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m6rt6ke: 95/13390

h)

A

szerz6s

jogcime, ideje

(a

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

9.
a)

A teleptil6s neve, ahol az tngatlan fekszik (Budapesten kertilet is):
Fenyeslttke

Vagyoni 1llapot id1pontja: 2019.12.i1. Jovdhagyva: 2020.01.16. Nyomtatva: 2020.01.17.
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b)

Az ingatlan tertiletnagysfga:
14789

c)

m'

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

d)

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

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, t6rsashhz, szovetkezetihilz, miieml6k, mflhely,
tizlet, miiterem, rendel6, garins, b6nyatelek stb.):

0

A nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos, 61land6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvez6,b1rl6
stb.):

s)

tulajdonos
K<iztis tulajdon eset6n a tulajdoni hfnyad m6rt6ke: 42/930

h)

A

szerz6s

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

10.
a)

A teleptil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):
Fdnyeslitke

b)

Az ingatlan tertiletnagysiga:
10194 m'

c)

Miivel6si 6ga(vagy a mtivel6s al6l kivett tertlet elnevez6se):
szant6

d)

Az 6ptilet fii rendeltet6se szerinti jellege (lak6h6z, tidtil6, gazdasiryi 6ptilet stb.), az
6ptilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di haz, tarsashilz, sziivetkezetihilz, mtieml6k, miihely,
tizlet, miiterem, rendel6, gartns, b6nyatelek stb.):

0

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

g)

tulajdonos
Kciz<is tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad

mlttlke I/2

vagyoni eilapot id6pon$a: 2019.12.31. )6vShagyva: 2020.01.16. Nyomtatva: 2020.01,17.
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h)

A

szerzes

jogcime, ideje

(a

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

ll.

a)

A teleptil6s neve, ahol az rngatlan fekszik (Budapesten kertilet is):
Zempldnagdrd

b)

Az ingatlan teriiletnagys6ga:
2

c)

19479 m'

Mtivel6si irya(vagy a mtivel6s al61 kivett tertilet elnevez6se):
erdd

d)

Az dptilet fii rendeltet6se szerinti jellege (lak6h6z, iidiil6, gazdas6gi 6ptilet stb.), az
dptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, t6rsashiz,szovetkezetihiz, mtieml6k, mtihely,
tizlet, mtiterem, rendel6, garizs, biinyatelek stb.):

f)

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

s)

tulajdonos
K<iz<is tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m6rt6ke: I I 19/22386

h)

A

szerz6s

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

Vagyoni
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II.
Nagy 6rt6kii ing6sigok
1.

G6pjirmiivek:

a) szem6lyg6pkocsi:

a szerzes ideje, jogcime:

Ford Focus Cmax

tipus

2006. 06. 03., adasvetel
tipus

b) tehergepj6rmri, aut6busz:
a szerzes ideje, jogcime:

tipus

c) motorkerdkp6r:
a szerzes ideje, jogc[me:

2.Yizi vagy l6gi jirmii:
a)

jellege:

---

tipusa:

-

a szerzes ideje, jogcime:
3. V6dett

milalkotis, v6dett gyiijtem6ny:

a) egyedi alkotasok:
megnevez6se

db

megnevez6se

db

a szerz6,s ideje, jogcime:

b) gytijtem6ny:

a szerzds ideje, jogcfme:

4.

Egy6b, darabonk6nt vagy k6szletenk6nt (gytijtem6nyk6nt) a mindenkori k6pvisel6i
alapdij hathavi cisszeg6t meghalad6 6rt6kti ing6s6g:

a) megnevez€,s:
Vagyoni flllapot id1pontja: 2019.12.31. J6v6hagyva: 2020.01.16. Nyomtatva: 2020.41.17

a

- l0

-

a szerzes ideje, jogcime:
5.

Ert6kpapirban elhelyezett megtakarit6s vagy egy6b befektet6s (r6szv6ny, kdtv6ny,
r 6szje gy, kinc stdrj egy, vagyonj e g y, naEy 6rt6kti b iztosit6s, stb. ) :

megnevez6s:

eletbiztositas

nev6rt6k, biztosit6si osszeg:

7.300.000.-,

megnevezes:

Fundamenta lakas eliltakardkoss dgi betet

nev6rtek, biztosit6si osszeg:

2.000,000.- Ft,

megnevezes:

nyrgdij e kitakarekos s dgi betet

nevertek, biztositfsi osszeg:

1.580.000.-,

megnevezes:

kincstdrjegy

n6v6rtek, biztosit6si osszeg:

7.500.000.- Ft,

6.

Takarekbet6tben elhelyezett megtakaritSs: - - - Ft

7.

A mindenkori k6pvisel6i alapdij hathavi <isszeg6t meghalad6 klszplnz:. - - - Ft

8.

Az 0sszess6g6ben a mindenkori k6pvisel<ii alapdij hathavi <isszeg6t meghalad6
pdrzintlzeti sz6mlakovetel6s vagy m6s, szerz6d6s alapjin fenn6ll6 p6nzkovetel6s:

a)

p6nzintezeti sz6mlakovetelds:

forintban: I 42.000.- Ft
devrziban (forintert6ken) : - - -

b)
9

mis szerz6d6s alapjin fenn6ll6 p6nzkdvetel6s

<isszege: 6.000.000.-

FtFt

M6s, jelentcisebb 6rt6kti vagyont6rgyak, ha azok egytittes 6rt6ke a mindenkori
k6pvisel<ii alapdij hathavi tisszeg6t meghaladja:
megnevezes:

Vagyoni flttapot idopontja: 2019.12.31. Jovdhagyva: 2020.01.16. Nyomtatva: 2020.01.17
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III.
Tartozisok
Ebben a rovatban k6rjiik feltiintetni akdztartozis cfm6n, valamint ap6nzintflzeffel vagy
maginszem6lyekkel szemben esetlegesen fennill6 tartoz{sait

l.

Koztartoz6s (ad6, v6m, illetek, tb. j6rul6k stb.): - - - forint

2. P6nzintlzettel szembeni tartoz6s (hitel, kolcson

stb.):

forint

3. Maginszemelyekkel szembeni tartoz6s: - - - forint

IV
Egy6b ktizlenddk

Vagyoni flllapot id1pontja: 2019.12.31, Jovdhagyva: 2020.01.16. Nyomtatva: 2020.01.17.
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B) r6sz

JOVEDELEMNYILATKOZAT
(az orsziggyiil6si k6pvisel6 javadalmazishn kiviili ad6ktiteles jtivedelmek)
Foglalkoz6sa: iig,'ved

1

Munkahelye: - - Sztinetelteti-e foglalkoz ilsifi? : ige rr
Foglalkoz6s6b6l szfurmazb havi ad6koteles (brutt6) jovedelme:

0ltFt
2.

Az l. pontban irt foglalkoz6s6n kivtili, valamennyi olyan tevekenys6ge, amelybcil
ad6koteles j <ivedelme szirmazik:

a)

Atev6kenys6gmegnevezlse:- - -

b)

A kifizet6 szem6lye (kiv6ve
tev6kenys6gek): -----

c)

Ajdvedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rendszeress6g, eseti vagy id6szakos):

d)

A jrivedelem (brutt6) risszege: ----- Ft

a

jogszab6lyon alapul6 titoktart6si k<itelezetts6g al6 esti

----

Csak az orsz6ggytl6si k6pvisel6 tttlti ki!
Vagyoni htlapot iddpon?ja: 2019.12.31.
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C) r6sz
G AZDASAGI ERDEKELTSEGI NYILATK OZ AT

Gazdasfgi t6rsasrlgban fennill6 tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:

I.

l.

Gazdas6gi t6rsas6g neve: - - -

2.

Sz6khelye:

3.
4.

Gazdas6gi t6rsas6g formSja:

5.

A tulajdoni 6rdekelts6g keletkez6skori ariinya: ----- %

6.

A tulajdoni 6rdekelts6g jelenlegi arinya: -----%

7

.

8.

-------

Az 6rdekelts6g form6ja (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. eset6n beltag/ktiltag stb.):

Nyeres6gb6l val6 r6szesed6se: -----

A

----

o/o

gazdas6gi t6rsas6gban viselt tisas6ge: -----

Vagyoni dllapot idSpontja: 2019.12.31. Jovdhagyva: 2020.01.16. Nyomta9a: 2020.01.17.
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D) r6sz'

KIMUTATAS
az orszfuggyiil6si k6pviseldnek az Orsziggyiil6st6l, sajit pirtjit6t vagy
k6pviseldcsoportjit6t, illetve a ttirv6nyhoz6i munk{t t6mogat6 alapitvinyt6l kapott, a
k6pviset6 munkijinak ellitis{hoz sziiks6ges vagy arzzarl szoros tisszdiigg6sben l6v6
juttatisokr6l6s ingyenes hasznitatba adott dolgokr6l (a tovrflbbiakban: juttatis)

A juttatis ideje

A juttatis 6rt6ke

A juttatis megnevez6se

2019. 04. 02

laptop DELL Latitude 5480 245.5A0.- Ft
* eger + taska

20t9.04. t6.

teleJbrt Apple iPhone

20t9. 04. t6.

telefonkartya

X

270 851.- Ft
torveny szerint
megh(ttdrozott ertek

20t9.04. ts.

iizemanyagkdrtya

tdrveny szerint
nxeghcttdrozott ertdk

20r9. 04. 0t

Budapesti lakas berles

tdrverly szerint

meghatdrozott mertdk

20t9. 04. 02

'Csak

sim kartya

0Ft

a, orsz6ggyfil6si k6pvisel6 tttlti ki!
Vagyoni 1ltapot iddponlja: 2019.12.i1. Jdvdhagyva: 2020.01.16. Nvomtawa: 2020.01.17.
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E) r6sz'

KIMUTATAS
az or sziggyiil6si k6pvisel6 ne k k6pvisel6i me gbizatisival tis szefii gg6sbe n kapott
in gye nes j uttatis air6l (a
aj 6nd6 kair6 I 6s az e nyilatkozat D )

f;"lgffilijX.jltartoz6

Az aj{ndfikozits ideje

Lz ajind6k megnevez6se

Az ajrlnd6k 6rt6ke

Csak az orszriggyiil6si k6pvisel6 tttlti ki!
Vagyoni illapot id1pontja: 2019.12.31. J6v6hagyva: 2020'01.16. Nyomtatva: 2020.01'17,
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t
r6

F) r6sz

KIMUTATAS
bfrmilyen tev6kenys6ge, ing6, vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhez ftiz6d6 egy6b
jogosultsiga alapjin, tovibbd e nyilatkozat C) pontjdban megieltilt gazdasigi
tirsasdg(ok)nak juttatott 6llami, illetve eur6pai uni6s timogatdsokr6l (a tovfbbiakban:
tAmogatis)
A timogatis

A tdmogatis

A trlmogatis

A timogatist

jogosultja

megszerz6s6nek

megszerz6s6nek

nyfjt6

jogcime, m6dja

id6pontja

Kelt: N),ireg)thaza , 2020

ev

A t{mogatds cdlja

A timogatist
6rt6ke

jartuar h6 /3. nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem egy kdzris hilztarthsban 6lci h6zas-l6lettarsam,
hcizastdrsant

valamint a velem kdzds hdztart6sban 616 gyermeke(i)m,
Gyiire Fruzsina Dorottya is Gyiire Andrds Szabolcs
nyi latkozat 6tl ny ilatkozatai t.'

C6a

(--al6i16sa

Csak az orsz6ggytil6si k6pvisel6 t6lti ki!
Vagyoni 1llapot id6pontja: 2019.12.j1. J6vdhagyva: 2020.01.16. Nyomtatva: 2020.01.17.

