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Az Orsz6ggyfilesr6l szolo 2012. dvi XXXVI. torvdny l. sz. melldklete alapj6n

Vagyon-, jAvedelem- is gazdasiigi drdekeltsdgi nyilotkozut orszdggyiildsi

kdpvisel6 szdmdrs

A nyilatkozatot

l.

A nyilatkozatot ad6: orszdggyiilisi

a)
b)

orszirggyiildsi k6pvisel6

ado szemelye

kdpvi.selti

az orszitggyfil6si kdpviselovel kozo s hilztartilsban elo hdzas- vagy 6lettrirs (a
tov6bb i akban : hdzas- I elett6rs)

c)

az orszdggytil6si k6pvisel6vel kcizo s hdztart6sban 616 gyerrnek (a tovribbiakban:
gyermek)

2.
3.
4.

Az orszilggyiil6si k6pviselo neve: Herczeg

Tamcis

A h6zas-l6lett6rs neve: Herczegnd Szdmel Annamaria

A gyermek(ei) neve: Herczeg Bodza Szonja, Herczeg Borka Ftizike

ia;r

tl
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A) r6sz
VAGYONI NYILATKOZAT
I
Ingatlanok'

l.

a)

A telepi.ilds neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keri,ilet is):
Bdkdscsaba

b)

Az ingatlan teriiletnagysilga:
200 m'

c)

Mtiveldsi 6ga (vagy a mfivelds al6l kivett teri,ilet elnevez6se):

d)

Az dptilet 6 rendeltet6se szerintijellege (lakohi4 iidtil6, gazdasigi dptilet stb.), az
6ptilet alapterii lete :
lakdhdz, udvar, I 30 m'

e)

0

Azingatlan jogijellege (csal6di hdz,tirsashdz, szovetkezetihlz,mtiemldk, mfihely,
tizlet, mtiterem, rende16, gardzs, b6nyatelek stb.):
osztatlan tulajdon
A nyilatkozo jogdll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszondlvezo, bdrl6
stb.):

s)

tulajdonos
K<izcis tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad m6rtdke: -----

h)

A

szerzds

jogcirne, ideje

(a

jogviszony kezdete): vdtel, 1991.

2.
a)

A telepiilds neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):
Bdkd,scsaba

b)

Az ingatl an terii etnagys6ga :
I

36 m'

Az ingatlan-ny i lv6ntartiis i adato kkal megegy ezoen

ke

I

I

k i to I ten i

I

l

c)

Mtiveldsi 6ga (vagy a mfivel6s alol kivett teri.ilet elnevezdse):

d)

Az 6ptilet fo rendeltet6se szerintijellege (lakohdz, tidtilo, gazdasdgi 6ptilet stb.), az
6ptilet alapterUlete:
lakds, 36 m'

e)

0

Azingatlan jogijellege (csal6di hdz,tdrsashaz, szovetkezetihin, mtiemldk, miihely,
tizlet, miiterem, rendel6, gdrizs, bdnyatelek stb.):
tdrsashdzi lakds
A nyilatkozo jogirll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l5, haszondlvezo, b6rl6
stb.):

s)

tulajdonos
Kozcis tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad mdrtdke: -----

h)

A

szerzds jogc[rne, ideje (a

jogviszony kezdete): vdtel, 2001

3.
a)

A teleptil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keriilet is):
Bdkdscsaba

b)

Az ingatlan terii letnagys6ga:
450 m'

c)

Mtivel6si 6ga (vagy a mtivel6s alol kivett terUlet elnevez6se):

d)

Az dptilet ff rendeltet6se szerintijellege (lak6hin, tidtil6, gazdasdgi dptilet stb.), az
dpti let alapterii Iete

:

e)

lakdhdz, udvar', 140 m'
Az ingatlan jogijellege (csal6di hdz,tirsash|z, szovetkezetihiz, mtiemldk, mtihely,
tizlet, mtiterem, rendel6, gardzs, b6nyatelek stb.):

0

A nyilatkozo jogdll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s

c.salddi haz
hasznSlo, haszondlvezo, b6rlo

stb.):

s)

tulojdonos
Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni hiinyad merteke: l/2

h)

A

4.

szerzes

jogcfme, ideje

(a

jogviszony kezdete): vetel, 2006

I

a)

A telepiilds neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten keriilet is):
Pusztafoldvdr

b)

Azingatlan teriiletnagys6ga:
l988 m'

c)

Mtiveldsi ilga (.vagy a mrivel6s al6l kivett teriilet elnevezdse):

d)

Az dptilet fo rendeltetdse szerintijellege (lakoh6z, iidiil6, gazdasdgi dpiilet stb.), az
6ptilet alaptertilete :

e)

lakohdz, udvar, 100 m'
Az ingatlan jogi jellege (csal6di hdz, tdrsashiz, szovetke zeti hdz, mtieml6k, miihely,
lizlet, mfiterem, rende16 , garilzs,, b6nyatelek stb.):

0

csalddi hdz
A nyilatkozo jogitll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszondlvezo,, b6rlo
stb.):

s)

tulajdono,s
Kdzos tulajdon eset6n a tulajdoni hrinyad m6rt6ke:

h)

A

szerzds

jogcfme, ideje

(a

l/2

jogviszony kezdete): orokle,s, 2017.

5.
a)

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

b)

Az ingatl an terti letnagys6ga
7

c)

:

hektdr

Mtiveldsi 6ga (.vagy a mrivel6s alol kivett tertilet elnevezdse):
szdntofold

d)

Az 6ptilet 6 rendeltetdse szerintijellege (lakohilz. tidtilo, gazdasdgi dptilet stb.), az
dpii let alapterti lete

e)

:

Az ingatlan jogijellege (csal6di hAz,tilrsash6z, szovetkezetihdz, miieml6k, mtihely,
iizlet, mtiterem, rendelo, gardzs, brinyatelek stb.):
szdnto

0

A nyilatkozo jogilll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s hasznilo, haszondlvezo, bdrl6

5

stb.):

s)

tulajdonos
Kcizos tulajdon esetdn a tulajdoni hdnyad m6rt6ke: -----

h)

A

szerz€s

jogcfme, ideje

jogviszony kezdete): oroklds, 2017

(a

6.
a)

A telepulds neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keri.ilet is):
Medg,,esbodzds

b)

Az ingatl an terii

I

etnagy s6ga :

397I m'
c)

Mtiveldsi 6ga (vagy a mtivelds alol kivett teriilet elnevezdse):
lakohdz, udvar

d)
e)

Az 6ptilet fo rendeltetdse szerintijellege (lakoh6z, tidtilo, gazdasilgi dptilet stb.), az
6piilet alapterUlete:
hdz, udvar, 10 m'
Az ingatlan jogijellege (csal6di h|z, tdrsashdz, szovetkezeti hdz, mfieml6k, mtihely,
tizlet, mfiterenl, rende16, gardzs, b6nyatelek stb.):
hdz

f)

A nyilatkozo jogilll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvezo, b6rl6
stb.):

s)

tulojdonos
Kcizcis tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad mert6ke: l/2

h)

A

szerzds

jogcime, ideje

(a

jogviszony kezdete): ordklis, 2017.

7.
a)

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

b)

Az ingatlan teri,iletnagysdga:
9250 m'

c)

Mtivel6si 6ga t.vagy a mtivel6s alol kivett tertilet elnevez6se):
szdntoft)ld

d)

Az dptilet ff rendeltetdse szerintijellege (lakohdz, iidtil6, gazdasdgi dptilet stb.), az

6

epti let alapteri;. lete

e)

:

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hdz, ttrsashilz, szovetke zeti hilz, mfieml6k, mtihely,
izlet, mtiterem, rendelo, gardzs, bdnyatelek stb.):
szdnto

0

A nyilatkozo jogdll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszrr6l6, haszondlvezo, b6rlo
stb.):

s)

tulajdonos
Koz0s tulajdon esetdn a tulajdoni hdnyad m6rt6ke: -----

h)

A

szerzes

jogcime, ideje

(a

jogviszony kezdete): orokltis, 2006.

8.
a)

A telepiil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):
Medg,'esboclzds

b)

Az ingatl an terU

I

etnagy s6ga

:

3 hektdr
c)

Mtiveldsi 6ga (vagy a mtivel6s al6l kivett tertilet elnevezdse):
szdntdfold

d)

Az 6piilet ffi rendeltetdse szerintijellege (lak6hil4 tidiil6, gazdashgi 6piilet stb.), az
6piilet alapter[ilete :

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hdz, tilrsashiz. szcivetkezeti hLz, mtieml6k, mtihely,
tizlet, mfiterem, rende16, gardzs, b6nyatelek stb.):
szdnt6

0

A nyilatkozo jogitlldsa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s hasznrll6, haszon6lvezo, bdrl6
stb.):

g)

tulojdonos
Kcizcis tulajdon eset6n a tulajdoni hiinyad merteke: -----

h)

A

szerzes jogc ime, ideje (a

jogviszony kezdete) : oroklds, 2006.

9.
a)

A telepi.ilds neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keriilet is):
Medg,'e^sboclzd.s

7

b)

Az ingatlan terUletnagys6ga:

I

c)

hektdr

Mtivel6si 6ga (.vagy a m[ivelds alol kivett tertilet elnevezdse):
szdnt6fold

d)

Az 6piilet ff rendeltet6se szerintijellege (lak6hil4 tidiil6, gazdasdgi dptilet stb.), az
6pti let alapterii lete

e)

:

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hdz, tirsashdz, szovetkezeti hdz, mfieml6k, miihely,
tizlet, mtiterem, rendelo, gardzs, brinyatelek stb.):
szdnto

0

A nyilatkoz6 jogitll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6lo, haszondlvezo, b6rlo
stb.):

g)

tulajdonos
Kozos tulaj

h)

A szerz6sjo

esetdn a tulajdoni hiinyad mdrtdke: -----

fme, ideje (a jogviszony kezdete): drokld.s, 2017

ft

II.
Nagy 6rt6kii ing6srigok
1.

G6pj6rmiivek:
Volkswagen Tiguan

a) szemdlyg6pkocsi:
a szerz€s ideje, jogcime:
b) teherg6pj 6rmti, aut6busz

tfpus

2019., vdsdrlds

tfpus

:

a szerzds ideje, jogcfme:

c) motorkerdkp6r:

tipus

a szerzls ideje, jogcfme:

2. Yizi vagy l6gi
a)

j6rmfi:

jellege:
tfpusa:

a szerzds ideje, jogcfme:
3. V6dett miialkotds, v6dett gyiijtem6ny:
a) egyedi alkot6sok:

a szerz6,s ideje, jogc(rrre:

megnevez6,se

db

megnevezese

db

-----

b) gyfijtem6ny:

a szerzds ideje, jog.fme: -----

4.

Egydb, darabonkdnt vagy k6szletenkdnt (gyfijtem6nykent) a mindenkori kdpvise16i
alapd(j hathavi osszegdt meghalado ertdkfi ingos6g:

a) rnegnevez6s:

9

a szerzes ideje, jogcime:
5.

Ert6kpapfrban elhelyezett megtakarft6s vagy egy6b befektetds (r6szv6ny, kotvdny,
reszjegy, kinc;t6rj e gy, vagyonj egy, nagy 6rt6kii biztos ft6s, stb. ) :

megnevez6s:

b

n6v6rtdk, biztosft6si osszeg:

1.000.000,

efe kt

etdse

s ri le t b izto

s ft

ds

6.

Takardkbetdtben elhelyezett megtakarit6s: 1.000.000 Ft

7.

A mindenkori kepviseloi alapdij hathavi

8

Az cisszess6gdben a rnindenkori kepvisel6i alapdij hathavi cisszegdt meghalad6
penzintezeti s;zimlakcivetel6s vagy m6s, szerzodes alapj6n fenn6llo penzkoveteles:

a)

penzintdzetiszilmlakovetelds:

cisszegdt meghalado k6szpenz:

-----Ft

forintban: ----devizdban (forint6rt6ken) : -----

b)
9

m6s szerzodes alapj6n fenn6llo pdnzkovetel6s osszege: ----- Ft

M6s, jelent6se:bb ertdkfi vagyont6rgyak, ha azok egyiittes 6rtdke a nrindenkori

kdpvise16i alapdij hathavi osszeget meghaladja:
megnevez€,s: -----

- l0-

III.
Tartoziisok
Ebben a rovatban k6rjiik felttintetni a ktiztartozis cim6n, valamint a p6nzint6zettel vagy
magiinszem6lyekkel szemben esetlegesen fennrill6 tartozisait
1. Koztartozis (ad6, v6m, illet6k, tb. j6rul6k stb.): ----- forint

2.Penzintezettel szembeni tartoz6s (hitel, kolcson stb.): ----- forint
3. Mag6nszemdlyekkel szernbeni tartoz6s: ----- forint

IV
Egy6b ktizlendtik

-ll-

B) r6sz
"IOVB

OEL

EMNYILATK

OZ

AT

(az orsz'igg;rfil6si k6pviseki javadalmazisf n kiviili ad6ktiteles jtivedelmek)

I

Fo gl

a

I

ko zilsa',

n dp m

iiv

e I ci

Munkahelye: Csabagyong'te Kulturdlis Kozpont
Sziinetelteti-e foglalkoz 6sit? : i ge n
Fo g I al ko zdsi$ol szdrmaz6 hav i adokote I es (brutto ) j ci vede I me :
----- Ft
2.

Az l. pontban frt foglalkoz6s6n kfvtili, valamennyi olyan tevekenys6ge, amelybol
ad6koteles jov edelme sz6rrnazik

:

a)

A tev6kenys6g megnevez6se: eg,,dni vdllalkozds

b)

A kifizeto szem6lye (kiv6ve a jogszab6lyon alapulo titoktart6si kotelezetts6g

al6 es6

tev6kenys6gek): nincs dllando

c)
d)

A jcivedelem rendszeressdge (havi, egydb rendszeressdg, eseti vagy idoszakos): eseti
A jovedelem (brutt6) osszege: j860000 Ft

Csak az orsziiggyrilesi k6pvisel6 tdlti ki!

-12-

C) r6sz
G AZD ASACT ERDEKELTSEGI

NYILATKOZAT

Gazdasigi tfrsasrigban fennill6 tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:

I

l.

Gazdas6gi t6rsas6g neve: eg,,dni vdllalkozds

2.

Szdkhelye Bekdscsaba

3.
4.
5.

Gazdasdgi t6rsas6g form6j a: egydni vdllalkozds

Az drdekeltsdg formrija (tulajdonos, r6szvdnyes, bt. eset6n beltag/kiiltag stb.): -----

6.

A tulajdoni drdekeltsdg jelenlegi arinya: ----- %

7.

Nyeres6gbol valo rdszeseddse: -----

8.

A

A tulajdoni 6rdekeltsdg keletkez6skori ardnya: ----- %

oh

gazdas6gi t6rsas6gban viselt tiszts6ge: -----

II.

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

Gazdas6gi t6rsas6g neve: -----

Sz6khelye: ----GazdasSgi t6rsas6g form6j a: -----

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

A tulajdoni 6rdekelts6g keletkez6skori ardnya: ----- %
A tulajdoni drdekelts6g jelenlegi ardnya: ----- %
Nyeresdgb6l val6 r6szesed€se: -----

o/o

A gazdas6gi t6rsasdgban viselt tisztsdge: -----

-

13 -

D) r6sz

KIMUTATAS
az orsz'iggyfil6si k6pvisel<inek az Orsziregyiil6st<il, sajrit p:irtjit6l vagy
k6pvisekicsoporti{t61, illetve a ttirv6nyhoz6i munkit trimogat6 alapitvrinyt6l kapott, a
k6pvisel6 munkiijrinak ell6trlsdhoz sztiks6ges vagy azzal szoros tisszefiigg6sben l6vti
juttatrisokr6l d's ingyenes hasznilatba adott dolgok16l (a tov6bbiakban: juttatris)

A juttatis ideje

A juttat6s megnevez6se

A juttatis 6rt6ke

2018. mdius

Notebook

245.500

2018. mdjus

Iphone

270.852

Csak az orsz6ggytil6si k6pviselo tolti ki!

-t4E) r6sz

KIMUTATAS
az orszig gy ii I6s i k6pv isel6 n ek k6pv isel6 i m eg b izatisflval tisszefti gg6s be n ka pott
6s az e nyilatkozat D) pontj a ali nem tartoz6 ingyenes juttatisair6l (a
tovfbbiakban : ajind6k)

ajind6kair6l

Az aj{nd6kozis ideje

Az ajrind6k megnevez6se

Csak az orsz6ggytilesi kdpvisel6 tolti ki!

Az ajind6k 6rt6ke

-

15

-

F) r6sz

KIMUTATAS
birmilyen tev6kenys6ge, ing6, vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhezffiztid6 egy6b
jogosultsiga:rlapj6n, tovrlbbri e nyilatkozat C) pontjiban megjeliilt gazdasrigi
t6rsasrlg(ok)nak juttatott Sllami, illetve eur6pai uni6s timogatisokr6l (a tovribbiakban:
trlmogatris)

A t6mogatds

A t:imogat{s

A tAmogatds

A timogatdst

jogosultja

megszerz6s6nek

megszerz6s6nek

nyrijt6

jogcime, m6dja

id6pontja

Kelt: Bdkdsc.soba , 20/O

6v

A tSmogatds c6lja

r\ t:imogatfst
6rt6ke

janudr ho 29. nap

Jelen nyilatkozathoz, csatoltam a velem egy kozos hdztart6sban elo hizas-/dlettdrsam,

hdzastdrsam

valamint a velem kozds hintartfsban 6lo gyermeke(i)m,
glermekeim
ny i latkoz atifil ny ilatkozatait.'
lr'

a kdpviselo alSfrasa

Csak az orsz6ggyril6si kepviselo tolti ki!

