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Az országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény

1.

melléklete alapján

Vagt on- és gazdas ógi érdekelts égi nyÍlatko zat
az orszóggyűlési képvíselővel kiiziis htűztartdsban élő hlúzüs- vagy

élettórsa és glermeke(i) szómóra

A nyilatkozatot adó személye

1

a)
b)
c)
2.
3.
4.

A nyilatkozatot adó': c) az orszdggtűlési képviselővel közös háztartósban élő germek
országgyűlési képviselő
az országgy(ilési képviselővel közös
(a továbbiakb an: hánas- l élettrárrs)

háztartásban é|i5hénas-vagy élettrárs

az országgyulési képviselővel közös
(a továbbiakban: gyermek)

háztartásban élő gyermek

Az

országgyulési képviselő neve: Dr. Gyüre Csaba

A llázas-/úlel'lárs neve:

A gyermek(ei)

neve: Gyüre Ándrds Szabolcs

Csak a saját személyére vonatkozó adatokat töltse ki (aláhuzással vagy bekarikazással)!
Vagyoni állapot időpontja: 2020.12.31. Jóváhagyva: 2021.01'20, Nyomtatva: 2021.01'26.
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A) rész

VAGYOM IYYILATKOZAT
I.

Ingatlanok'
1.

a)

A település neve, ahol azlngatlanfekszik

b)

Az ingatlan teriiletnagysága:

c)

Művelési ága (vagy

d)

Az épület fő rendeltetése szerinti jellege (lakóház, Ínülő, gazdaságiépület

a mÍivelésalól

@udapesten kerület is):

kivett teriilet elnevezése):

épület alaptertilete:

stb.), az

e)

Az ingatlan jogi jellege (családi ház, üársasház, szövetke zetiház,műemlék,
miihely,
tizlet, műterem, rendel ő, gatázs,brányatelek stb.):

0

A nyilatkozo jogállása (tulajdonos, állandó, illetve
stb.):

g)
h)

Köztis tulajdon eseten

A

a fulajdoni hrínyad mértéke: -----

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete):

Áz ingatlan-nyilvánüartrísi

tartós használó, haszonélvező, bérlő

--_

adaüot&al megegyelien kell kiüilteni!
Vagyoni állapot időponfia: 2o2o,12'31. ]óváhagwa:
2o21.o1.2o. Nyomtatva: 2021.01.26.
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n.
Nagy értékűíngóságok
1.

Gépjárművek:

a) személygépkocsi:

típus

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

típus

a szprzés ideje, jogcíme:
c) motorkerékpár:

típus

a szerzés ideje, jogcíme:

2.vÍzivagy légi jármű:
a) jellege:

típusa:
a szerzés ideje,

jogcíme: -----

3. Védett műalkotás, védett gyűjÚemény:
a) eryedi alkotiísok:

a szenés ideje, jogcíme:

megnevezése

db

megnevezése

db

---

b) gyüjtemény:

aszerzés ideje, jogcíme: -----

4''

Egyéb' darabonként vagy készletenként (gÉjt€ményk
ént) azorsággytÍlésről szóló
2012' évinY' tti'rvény 104. (l) bekezdése
$
szerinti képviselői tiszteletdíj hathavi
összegét meghaladó értékiíingóság:

a) megnevezés:
Vagyonl állapot időpontJa: 2o2o'12.g1'
Jóváhagyva:

2021,o1.2o. Nyomtatva: 2021.07.26.
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a szerzés ideje, jogcíme:

5.

Értekpapírban elhelyezett megtakarítrís vagy egyéb befektetés (részvény,kötvény,
tészjegy, kincstrírjegy, vagyonjegy, tragY értékiibiáosítrís, stb.):

megnevezés:
névértélqbiztosítási összeg:

6.

Takarékbetétben elhelyezettmeglakaríLís:

-_- Ft

7

Azorszíggyalésről szóló 2012. évi)oovl. törvény 104. (1) bekezdése szerinti
$
képviselői tisáeletdíj hathavi összegét meghaladó késqpénz:----- Ft

8.

Az

összességében az Országgyíilésről szÍi(l20t2.éviXxxVI. tiirvény 104. (1)
$
bekezdése szerinti képviselői tiszteletdíj hathavi összegét meghaladó hitelintézeti
számlakövetelés vagy más, szerződés alapján fennálló pénzkövetelés:

a)

hitelintézeti szrímlakövetelés:
forintban:

---

deviában (forintértéken):
--_
b)

9.

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

Más, jelentősebb értékÍívagyontárgyak, ha azok együttes
értékeaz országgytilésről
szőlő 20L2' évi XXXVI. kirvény l04. (1) bekezdése
szerinti képviselői usztetetoi
$
hathavi összcgét meghaladj a:
megnevezés:

vagyoni állapot időponfia: 2o2o.12.31. Jóváhagyva: 2o21.o1'2o.
Nyomtatva: 2021.01.26.
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m.
Tartozísok
Bbben a rovatban kérJük feltüntetnl a köztartozás cfoién, valamlnt a hitelintézettel vagy
magánszemélyekkel szemben esetlegesen fennrílló taÉozrlsait

t.Kóztaftszás (adó, vrím, ilIetélq tb. járulék stb.): __-- forint
2. Hitelintézettel szembeni tarüoás (hitel, kölcsön

stb.):

_-- forint

3. Magánszemélyekftel szembeni tartozás: ----- forint

rv.
Egyéb ködendők

vagyonl állapot idúpontja: 2o2o.12.3t. Jóváhagyva:
2o21.o1.2o. womtatva: 2027.0'.26,

6

C) récz

GAZDASÁGI ÉRDEKELTSÉGII\tYIIl\TKozAT
Gezdasógi tírcacilgben fennálló tisztsége vary érdekeltsége:
I.

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

Gazdasági trársaság neve: - - Szélrüelye:

---

Gazdasági társaság formája:

---

Az érdekeltségfomrríja (nrlajdonos, Észvé,lryes,bt.

esetén beltag/kiiltag stb.):

---

A fulajdoni érdekeltség keletkezéskori aránya: -----%
A fulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: -----%
Nyereségből való részesedése: ----- o/o

A

ga""dasáE;'társaságban viselt tisztsége:

---

Vagwnl áthpot ld6pon|a: 2o2o.12.3 1. ]óváhagyva: 2o21.o1,2o.
Womtalva: 2021.01.26,
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F) réoz

KIMUTATÁs
bírmltyen t€fékep*8e'.hg9:-'?ev ingetlen turydont,llletve ezpkhez ÍŰziilőegyéb
|o_gorultsrlge d:p!{r-P*ttt e nyilrtlrozet ci ponqden megjetölt gazderáfr'
tírsesíg(ok)nek |uttetott óurmi, llletvö európei unió-s úiló-s"tí-'Eól (r
íovíbbiakban:
tímogrtr[s)
e
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JquultJr
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A ta..!rta.

A ttnogmln

ncarar.a.arck

n4crdr&clr

nyúJtó
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Hópolt|r
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lklt: Nyíreghóza,202I

év januÍrhó

AtluqlÉrcáJr

arÜér.

hááartásban élő hÍízas_l élettáus t

űtL
aláírás

a mcgfelelő

tlnogrtlí

20.nap

Jelen nyilaÍkozatoma| mint tisztségviselővel közös
gyennek adom.

.Kérjük

A

l"Anas

"

résa aHhúzni!

Kiskoru gyermek esetén a sallö vagy a törvényes
kfuüsclö alóírása.
vqwnl áilaDp,t trl6pn$a: 2o2o.12,3t, ilváhagyla:
2o2r.ot.2o. Nyomt

ava: 2021,01,26.

