Orsz6ggy0l6s
Mentelmi bizottsdg
1054 Budapest, Sz6d'tenyl rkp I il

-t-
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i

kdpviself szdmdra

A nyilatkozatot ado szemelye

I

.

a)
b)
c)

A nyilatkozatot ado: ors=itggr,filesi

kepvi.selS

orsz6ggyrildsi kdpviseki
az orszirggyiildsi k6pvisel6vel kdzds hiutartisban dlo hiizas- vagy dlettiirs (a
tov6bb i akba n: hiaas- / elett6rs)
az orszitggyrildsi kdpviselovel kdzds hiztartilsban dki gyermek (a tovribbiakban:
gyermek)

2

Az orszeggyrilesi kdpviselo neve:

3

A hdzas-lelettiirs neve: -

4

A gyermek(ei) neve:

Rig Lcjos
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A) r6sz

VAGYONI NYILATKOZAT
I.
Ingatlanok'

l.

a)

A telepiilds neve. ahol azingatlan fekszik (Budapesten kerUlet is):
Tapolca

b)

Az ingatlan ter0letnagys6ga:
100

m'

c)

Miiveldsi riga (vagy a miivelds al6l kivett teriilet elnevez6se):

d)

Az dpUlet 6 rendeltetdse szerintijellege (lak6hr2, tidiil6, gazdasdgi 6pUlet stb.), az
dptilet alapteriilete:

e)

-----. )u m
Az ingatlanjogi jellege (csakldi hiiz. t6rsashiiz" szdvetkezeti hdz, miieml6k, mfihely,
iizlet, miiterem, rende16, garizs, brinyatelek stb.):

0

A nyilatkoz6 jogrill6sa (tulajdonos, iilland6, illetve tart6s haszn6l6, haszondlvez<j, bdrlo

Tarsashd= Lakds
srb.):

g)

Tulcjclonos
Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni hrlnyad mertdke:

h)

A

I2

szerz6s jogcfme, ideje (a jogviszony kezdete): lletel. 2019.06.07

Az ingatlan-ny i lv6ntartdsi adatokkal megegyez6en kell kit6lten

i

!
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II.
Nagy 6rtdk{i ing6srigok

l. G6pjirmiivek:
oPEL ZAFIRA(2002)

a) szemelygepkocsi:

a szerzes ideje, jogcfme:

201

tipus

1.01, Vetel

FORD MONDEO(2}t3)
a szerzes ideje, jogcfme:
b) tehergdpjiirmti, aut6busz

tfpus

2018. I 2.03, Vetel

tipus

:

a szerzes ideje, jogcfme:
c) motorkerekpiir:

tfpus

a szerzes ideje, jogcfme:

2. Yizi vagy l6gi
a)

jirmii:

jellege:
tfpusa:

a szerzes ideje, jogcfme
3. V6dett miialkotis, v6dett gyiijtem6ny:
a) egyedi alkotiisok:
megnevezese

db

megnevezese

db

a szerzd,s ideje, jogcime: -----

b) gytijtemeny

a szerzes ideje., jogcime: -----
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Egydb, darabonkent vagy kdszletenkdnt (gytijtemdnykent) a mindenkori kdpviseloi
alapdfj hathavi dsszegdt meghalado 6rtdkri ing6srig:

4.

a) megnev ezes:

a szerzes ideje, jogcfme:

5.

Ertdkpapfrban elhelyezett megtakaritiis vagy egy6b befektetds (rdszvdny. k6tvdny,
r6szj egy, ki ncstrirj egy,

vagyonjegy, nagy drtdkri b iztosft6s, stb.) :

megnevezds:

nevertdk, biztositilsi osszeg :

6.

Takarekbetetben elhelyezett megtakaritiis: ----- Ft

7.

A mindenkori k6pvisekii alapdij hathavi dsszegdt meghalad6 kdszpdnz: ----- Ft

8.

Az dsszessdg6ben a mindenkori k6pvisel<ii alapdij hathavi 6sszeg6t meghalad6
pdnzintizeti sziimlakdveteles vagy m6s. szerzod6s alapjrln fenn6l16 pdnzkdvetelds:

a)

penzint€zeti szdmlakoveteles:

forintban: ----dev

b)

9

iziban (fori ntdrteken) : -----

m6s szerzodes alapjiin fennAllo penzkoveteles osszege: ----- Ft

Mris. jelentosebb drtdkri vagyont6rgyak, ha azok egyiittes drtdke a mindenkori

kepvisel<ii alapdij hathavi 0,sszeg6t meghaladja:
megnevezes
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III.
Tartozisok
Ebben a rovatban k6rjtik feltiintetni akdztartozis clm6n, valamint a p6nzintflzettel vagy
maginszem6lyekkel szemben esetlegesen fennillS tartoz6sait

l.Kdztartozris (ad6. v6m. illetdk. tb. jrlruldk stb.): ----- forint
2.

P

enzintezette I szem ben i tartozds (h ite l, kd lcs6n stb.): 9 000000 fori nt

3. Magimszemelyekkel szembeni tartozits: ----- forint

IV.
Egy6b ktizlend6k

Vagyoni 1llapot idopontja: 2079.12.31. lov6hagyva: 2020.01.09. Nyomtatva: 2020.01,09.
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B) r6sz

TOVEDELEMNYILATKOZAT
(az orszhggyiil6si k6pvisel6 javadalmazdsin kiviili ad6ktiteles jtivedelmek)
I

F o g I alkozirsa: A n e s z t e z i o

I ci g i cr

i

:; z

a ka s s z i s z t e ns

Munkahelye: OMSZ
Sztinete lteti-e fogl alkozitsiit? : ige n
Fogl alkozitsrib6l szirmazo havi adokoteles (brutto) jovedelme:
----- Ft
2

Az l. pontban (rt foglalkozirsin kfviili, valamennyi olyan

tevdkenysdge, amelyb<il

ad6kdte les j dvedel me szhrmazik:

a)
b)

A tevekenysdg megnevezdse: -----

A kifizet6 szemdlye (kivdve a jogszabiilyon alapul6 titoktart6si kdtelezettsdg al6 esri
tevdkenysdgek):

c)
d)

---

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

----

Ajdvedelem (brutt6) 6sszege: ----- Ft

Csak az orszilggytildsi kdpvisel6 tOlti ki!
Vagyoni ,llapot iddpontja: 2019.12.31. )6v'hagyva: 2020.01.09. Nyomtatva: 2020.01.09.
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C) r6sz
G AZDASAGI ERDEKELTSEGI

NYILATKO ZAT

Gazdasrigi t{rsasrigban fennfll6 tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:
r.

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

Gazdas6gi t6rsas6g neve: -----

Szdkhelye:

----

Gazdasdgi tiirsasdg formilja:

---

Az drdekeltsdg formdja (tulajdonos, rdszv6nyes. bt. esetdn beltag/kultag stb.): -----

A tulajdoni irdekeltsdg keletkezdskori ar6nya: -----%
A tulajdoni drdekeltsdg jelenlegi arinya: -----%
Nyeres6gb6l val6 rdszesed6se: ----- %

A

gazdasigitrirsasiigban viselt tisztsdge: -----

Vagyoni allapot id6pontja: 2019.12.31. l6vihagyva: 2020.01.09. Nyomtatva: 2020.01.09.
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D) r6sz

KIMUTATAS
az orszilggyiil6si k6pvisel6nek az Orszitggyiil6st6l, sajrit pdrtjrlt6l vagy
k6pviseldcsoportjdt6l, illetve a ttirv6nyhoz6i munkr{t tdmogat6 alapitvinyt6l kapott, a
k6pvisel6 munkij6nak ell6tis6hoz sziiks6ges vagy azzal szoros tisszefiigg6sben l6v6
juttatrisokr6l 6s ingyenes haszndlatba adott dolgokr6l (a tovribbiakban: juttatfs)

A juttatis ideje
201tt.^qiu.s.08
201 5.ma.jus. I

I

I
201 5.mQius.l I
201 5.majus. I I
201 S.majus. I

A juttatis 6rt6ke

A j uttatrls megnevez6se

!'lotebook Dell Latitude 5180 215 5 00

SIM Kart,va(Vodafbne)

0

SIM Kart.vu

0

Aple lphone6 l6GB

18.990 Ft

U=emam,agkarh'cr

Thr-vent, szerinl

meghalclrozolt ertdk
201 5.mcijus. I

I

201 ti.majrrs.08

szemelyzet

Tdn'inl, .szerinl
meghaturo:olt erlek

Lenovo Thinkpacl L570

296000

teveikery)seget segitd

20 I

6.ciprilis.07

)|OTEBOOK LiliOI'o
THIN'KPAD L51O

I 90000

201

6.aprilis.07

SW' MS

OFFICE 2OI3
HOLIE.4!,{D BLs

52000

20 I

6.dprilis.07

SF' MS OFFI('E2OI3
HOiltE AIuD BUS

5

201

8.^qirs.08

ROUTER.^l.SttrS

10060

2000

DSL-AC55U
201 6.dprili.s.07

TIYOMTATO

I 05000

MULTIFLINKC'ION{LIS
XEROXWO
201

6.dprilis.07

I RO.ASZTA

L

I 62

0x80k7 2 0 3371-

G.4RZON

6.uprili:;.():

i no,qszrl-A I 6 2 oxi oox 7 2 o 3371G,4RZON

201 6.uprili.s.07

i Ro.aszrAL t 62oxyo(h7 2 o 3371GARZON

201

201

6.aprilis.07

SZEKREIVY GARZON 2

50000

Csak az orszdggyiildsi kdpvisel6 tOlti ki!
Vagyoni 6llapot id6pontja: 2019.12.31. J6v6hagyva: 2O20.O1.O9. Nyomtatva: 2020.01.09.
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A,ITOS
201 6.uprili:;.07

SZEKRENY GARZOIV 2

50000

AN()S
20I 6.uprili,s.07

SZEKREIVY GARZOI\I 2

50000

AJTOS
201 6.eiprilis.07
20 I

6.ciprilis.07

KOIVTENER 5 tl 5x1 3
KON'T EN ER

i,8:i

5x5 ? 0

13339

5 70

13339

5-0

1333e

1 3 5x

20 I 6.uprili,s.07

KOh' T EN ER i,8:-1,1

201 6.uprili,s.07

FORGOSZEK K.4RF.4S

28701

201

6.ciprilis.07

FORG1SZEK KARF, S

28701

201

6.aprilis.07

FORGTiSZEX KARF{S

28701

201

6.aprilis.07

IODAHASZNALAT

Ton eny szerint
meghatarozolt ertrik

201 8.majus.08

Iphone.Y 61

2-0852

201 ti..s:eptember.0l

Budapest eilberlel

Torveny ^szerinl
meghcttarozotl ertdk

Iroduherlet

Tdrvent, szerinl

201

6.dprils.07

3 5x

meghularo:ott irtek

Vagyoni allapot
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E) r6sz

KIMUTATAS
az or szhggy

ajind6kair6l

fi

I

6si

e k k6pvisel6i m eg bfzatisrival tisszefii gg6sben ka pott
nyilatkozat D) pontja al{ nem tartozil ingyenes juttatisair6l (a
tov:ibbiakban: ajrind6k)

k6 pvisel6n

6s az e

Az ajrind6k ozis ideje

Az ajind6k megnevez6se

Az ajrind6k 6rt6ke

Csak az orsziggyiil6si k6pvisel6 tolti ki!
id6pontja: 2019.12.31. )6vihagyva: 2020.01.09. Nyomtatva: 2020.01.09.
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F) r6sz

KIMUTATAS
brirmilyen tev6kenys6ge, ing6, vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhezffiz6d6 egy6b
jogosultsiga alapjin, tovibb6 e nyilatkozat C) pontjiban megieltilt gazdasigi
tdrsasig(ok)nak juttatott 6llami, illetve eur6pai uni6s tdmogatisokr6l (a tovibbiakban:

tfmogatis)
A t{mogat{s

A t{mogatfs

A tfmogatfs

A tfmogatfst

jogosultja

megszerz6sdnek

megszerz6s6nek

nyfjt6

jogcfrne, m6dja

iddpontja

Kelt: Topolc'u , 2020 ev 0/ ho 06.

,t trimogatris

ci'l.ia

A tfmogatfst
6rt6ke

nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem egy kdztis hdztartflsban el6hdzas-/6lett6rsam,

hazastarsam
valamint a velem kozos hintartiisban 616 gyermeke(i)m,
1 Gyermekem
ny

i

I

atkoz atifil nyi I atkozata i t.

")
a kepvise

aljirS,sa

Csak az orsz6ggytildsi k6pvisel6 tdlti ki!
id6pontja: 2019.12.31. )6vdhagyva: 2O20.O1.09. Nyomtatva: 2020.01.09.
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