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Az Orsz6gg),rilesrol szolo 2012. evi XXXVI. torveny l. melleklete alapj6n

Vagyon-, jAvedelem- is gazdasdgi irdekeltsigi nyilatkozot orszdggy{ilisi

kdpviselff szdmdra

A nyilatkozatot ad6 szemdlye

l.

A nyilatkozatot ado: rtr.s:irggf iile,si kepvi,;cl6

a)
b)

orsz6ggyiilesi k6pviselS

c)

az orszirggytilesi k6pviselovel kcizoshaztart6sban 6lo gyermek (a tov6bbiakban:
gyermek)

2

Az orsziggyiilesi k6pviselo neve: Rig Luio,s

3

A h6zas-l6lett6rs neve: -

4

A gyermek(ei) neve: --

az orszaggytildsi k6pviselovel kcizos h6ztart6sban elo hdzas- vagy 6lett6rs (a
to vrlbb i akban : hinas- I elett6rs)

Vagyoni 1llapot iddpontja: 2020.12.31. Jovdhagyva: 2021.01.05. NYomtatva: 2021.01,05.
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A) r6sz

VAGYONI NYILATKOZAT
I
Ingatlanok'

l.

a)

A telepiilds neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keriilet is):
Tutrtolca

b)

Az ingatlan teriiletnagys6ga:
100

m'

c)

Mfiveldsi

d)

Az eptilet 6 rendeltet6se szerintijellege (lakoh6z, tidtil6, gazdasdgi 6ptilet stb.), az

6ga

(vagy a mtivelds alol kivett teriilet elnevez6se):

epti let alaptertilete

e)

:

Azingatlan jogijellege (csal6di haz,tarsashiz. szovetkezetih6z, mriemlek, mrihely.
izlet, m[iterem. rende16, garazs, brlnyatelek stb.):
Tdrsashtiz Lakas

0

A nyilatkozo jogill6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6lo, haszondlvezo, b6rlo
stb.):
Tuluj clono.s

g)

Kcizos tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad mdrteke: l,'2

h) A szerzes jogcime. ideje (a jogviszony kezdete) : L'itel, 20 I 9.06.0'

Az ingatlan-ny i lv6ntart6s i adatokkal megegyezoen kel I kitci lteni
Vagyoni

!

lllapot iddpontja: 2020.12.31. lov6hagyva: 2021.01.05. Nyomtatva: 2021.01.05.
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Nagy 6rt6kii ing6sigok

l. G6pj{rmiivek:
a) szem6lygepkocsi:

a szerzds ideje, jogcfme:

OPEL 2.4F1R412002 )
2011.01,

Vcte

tipus

I

FORD llo)iDEO(2013 )
a szerzds ideje, jogcime:

tipus

2018. 12.03, Vetel

b) tehergdpj rirmri, aut6busz:

tfpus

a szerzds ideje, jogcfme:
c) motorkerdkp6r:

tfpus

a szerzds ideje, jogcfme:

2. Yizi vagy l6gi
a)

jirmti:

jellege:
tipusa:

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

db

megnevez1se

db

a szerzds ideje, jogcfme: -----

b) gytijtemeny:

a szerzes ideje, jogcime: -----

Vagyoni dllapot iddpontja: 2020.12.31.
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Egy6b, darabonkent vagy kdszletenk6nt (gyfijtem6nyk6nt) az Orszdggyfil6srol szolo
2012. evi XXXVI. tcirveny 104. $ (l) bekezdese szerinti k6pviseloi tiszteletdfj hathavi

4.

osszegdt meghalado 6rtek[i ingos6g:

a) megnevez6s:

a szerzds ideje, jogcfme:
5

Ertekpapirban elhelyezett megtakarft6s vagy egyeb befektet6s (r6szv6ny. kotv6ny,
reszj egy, kincstrlrj egy. vagyonj egy. nagy drtdkri b iztos ftrls, stb. ) :

megnevez6s:

ndvertdk, biztosft6si osszeg:

6.
7

Takar6kbet6tben elhelyezett megtakarftds: ----- Ft

AzOrszitggytilesrol sz5lo 2012. evi XXXVI. torveny 104. $ (l) bekezddse szerinti
k6pvise16i tiszteletdij hathavi osszegdt meghalado k6szpenz: ----- Ft

8.

Az osszessdgdben azOrszaggyiilesrol szolo 2012. evi XXXVI. torveny 104. $ (l)
bekezdese szerinti kepviseloi tiszteletdij hathavi osszegdt meghalado hitelintezeti
sz6m lakovetelds vagy m6s, szerzodes alapj rln fennill lo penzkoveteles :

a)

hitelintdzeti sz6mlak6vetel6s:

forintban: ----dev

b)
9

izihan (fori ntdrt6ken) : -----

m6s szerzodes alapjin fenn6llo penzkciveteles cisszege: ----- Ft

M6s, jelent6sebb drtekfi vagyont6rgyak, ha azok egyiittes erteke az Orszdggyfilisr6l

sz6lo 2012.6vi XXXVI. torvdny 104. $ (l) bekezddse szerinti kepvisel6i tiszteletdij
hathavi osszeget meghaladja:
megnevez6,s: -----

Vagyonidllapot id6pontja: 2020.12.31. Jovdhagyva: 2021.01.05. Nyomtatva: 2021,01.05.

5

III.
Tartozfsok
Ebben a rovatban k6rjiik feltiintetni a kiiztartozis cim6n, valamint a hitelint6zettel vagy

maginszem6lyekkel szemben esetlegesen fennrill6 tartozisait

l.

Kciztartozds (ad6, v6m. illet6k, tb. jrlrul6k stb.): ----- forint

2. Hitelintezettel szembenitartozas thitel, kolcson stb.): 9000000 forint
3. Magrlnszemelyekkel szembeni tartozis: ----- forint

IV
Egy6b ktizlend6k

Vagyoni iillapot id6ponQa: 2020.12.31. Jovdhagyva: 2021,01.05. Nyomtatva: 2021.01.05.
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B) r6sz

TOVTUELEMNYILATKOZAT
(az orszirggyiil6si k6pvisel<i javadalmazfsin kiviili ad6ktiteles jtivedelmek)

I

2

I ko zisa:,,1 n e.s : t e : i o I 6 g i u i s z u ka s.s z i :; z t e ns
Munkahelye: OLISZ
Sztinete lteti-e foglal koz asifi? : i ge n
Fog lal ko zdsSbol szarmaz6 hav i adokote les (brutto) j <ivede I me :
----- Ft

F o g Ia

Az l. pontban frt foglalkoz6s6n kfvtili, valamennyi olyan tevekenys6ge, amelybol
adokote les j<ivede lme sz6rm azik:

a)

A tev6kenys6g megnevez€se: -----

b)

A kifizeto szem6lye (kiv6ve a jogszabrilyon alapul6 titoktartdsi kotelezetts6g al6
tev6kenysdgek): -----

c)
d)

A jovedelem rendszeressdge (havi. egydb rendszeress6g, eseti vagy id6szakos): -----

eso

A jovedelem (brutto) risszege: ----- Ft

Csak az orsz6ggytil6si k6pviselo tcllti ki!
Vagyonidllapot iddponAa: 2020.12.31. J6vdhagyva: 2021.01.05. Nyomtatva: 2021.01.05.
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C) r6sz
GAZDASACT ERDEKELTSEGI NYILATKOZAT
Gazdas6gi trirsasr,igban fennri116 tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:
I.

l.
2.

Gazdasdgi t6rsasiig neve: -----

Sz6khelye: -----

3.
4.

Az 6rdekelts6g formrlja (tulajdonos, r6szvdnyes, bt. eset6n beltag/ktiltag stb.): -----

5.

A tulajdoni 6rdekelts6g keletkezeskori ardnya: ----- %

6.
7.

A tulajdoni 6rdekeltsdg jelenlegi arinya: ----- o/o
Nyeres6gb6l valo rdszeseddse: -----

8.

A gazdasrlgi trirsas6gban viselt tiszts6ge: -----

Gazdas6gi tiirsasrig form6j a: -----

Vagyoni

o/o

lllapot id6pontja: 2020.12.31. J6vdhagyva: 2021.01.05. Nyomtatva: 2021.01.05.
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D) r6sz

KIMUTATAS
az orszirggyfil6si k6pvisel6nek az Orsziggyfil6st6l, sajit pirtjit6l vagy
k6pvisel6csoportj it6l, illetve a ttirv6nyhoz6i munk6t t6mogat6 alapitv6nyt6l kapott, a
k6pvisel6 munk6j6nak ellitisihoz sziiks6ges vagy azzal szoros tisszefiigg6sben l6v6
juttatisokr6l 6s ingyenes hasznilatba adott dolgokr6l (a tovibbiakban: juttatfs)

A juttatis megnevez6se

A juttatris ideje
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Csak az orsz6ggytildsi k6pviselo tctlti ki!
Vagyoni1llapot iddponUa: 2020.12.31. lovdhagyva: 2021.01.05. Nyomtatva: 2021.01.05,
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E) r6sz

KIMUTATAS
az orszilggyiil6si k6pvisel6nek k6pviseltii megbizatisival tisszefiigg6sben kapott
ajrind6kair6l 6s az e nyilatkozat D) pontj a al6 nem tartozil ingyenes juttatisair6l (a
tovrlbbiakban : ajind6k)
Az aj6nd6kozfs ideje

Az ajrind6k megnevez6se

Az ajrlnd6k 6rt6ke

Csak az orszhggytl6si k6pviselo trilti ki!
Vagyonidllapot iddpontja: 2020.12.31. )6vdhagyva: 2021.01.05. Nyomtatua: 2021.01.05.
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F) r6sz

KIMUTATAS
brlrmilyen tev6kenys6ge, ing6, vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhez ftzod6 egy6b
jogosultsSga alapjin, tovrlbbri e nyilatkozat C) pontjiban megieltilt gazdasigi
tirsasig(ok)nak juttatott 6llami, illetve eur6pai uni6s timogatisokr6l (a tovribbiakban:

timogatis)
A t{moget6s

A timogat{s

A t{mogatds

A tdmogatfst

jogosultja

megszerz6s6nek

megszerz6s6nek

nytjt6

jogcime, m6dja

idtipontja

A t{mogatfs c6lja

,\

tiimogatrist
6rteke

Kelt: Tu1tolcu , 2021 ev 0l ho 05. nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem egy kozos h6ztartdsban 6lo h6zas-lelett6rsam,
hazustdr,sant

valamint a velem kozos hintartisban 616 gyermeke(i)m.
3 Gyermekenr
.
nyi latkoz at i*l nyilatkozatait.

a

h

arrasa

Csak az orszriggyril6si k6pviselo tolti ki!
Vagyoni

lllapot id6pontja: 2020.12.31. lovihagyva: 2021.01,05. Nyomtatva: 2021,01.05.

