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Orczf ggy0t6s
Mentelmi bizottsdg
1055 Budapest, Kossuth t6r 1-3.

Az Orsz6ggytil6sr6l sz6l6 2012, 6vi XXXVI. torv6ny l. mell6klete alapj6n
Vagyo n-, j iivedelem-

is gazdasdgi

drde kelts dgi nyilatko zat ors zdggyfr lis

i

kipviself szdmdra

A nyilatkozatot ad6 szem6lye

l.

A nyilatkozatot ad6: orszdggyiil1si

a)
b)

orsz6ggytil6si k6pvisel6

kdpviselci

azorszitggyil6si k6pvisel6vel kdzds h6ztart6sban

616 h6zas-

vagy 6lett6rs (a

tov6bbiakb an: hbzas- I 6lett6rs)

c)

az orszirggytl6si k6pvisel6vel kriz<is hiztartisban 616 gyermek (a tov6bbiakban:
gyermek)

2.
3.
4.

Az orszilggytilesi kepvisel6 neve: Herczeg Tamas
A hinas-l6lett6rs

neve : Herczegne Szdmel Annamdria

A gyermek(ei) neve: Herczeg Bodza Szonja
Herczeg Borka Filztke

Vagyoni dllapot iddpontja: 2020.12,31, l6vdhagyva: 2021.01.26. Nyomtatva: 2021.01,26.
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A) r6sz
VAGYONI NYILATKOZAT
I.
Ingatlanok'
1.

a)

A telepiil6s neve, ahol azingatlan fekszik (Budapesten keriilet is):
Bikiscsaba

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:
200

m'

c)

Mtivel6si 6ga (vagy a mfivel6s al6l kivett ter{ilet elnevez6se):

d)

Az 6ptilet fii rendeltet6se szerinti jellege (lak6hiz, tidiil6, gazdasdgi 6ptilet stb.), az
6piilet alaptertilete :

e)

lak6hdz, udvar, 130 m'
Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, tirsashiz,szovetkezetihiz, mfleml6k, miihely,
tizlet, miiterem, rendelo, garins, b6nyatelek stb.):
osztatlan tulajdon

f)

A nyilatkoz6 jogrill6sa (tulajdonos,6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvez<i, b6rl6
stb.):

g)

tulajdonos
Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m6rt6ke: -----

h)

A

szerz6s

jogcime, ideje

(a

jogviszony kezdete): vetel, 1994.

2.

a)

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

b)

Az ingatlan tertletnagysiga:
36 m'

Az ingatlan-nyilv6ntart6si adatokkal megegyez6en kell kittilteni!
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c)

Mtivel6si 6ga (vagy a mtivel6s alol kivett tertilet elnevez6se)

d)

Az 6piilet fii rendeltet6se szerinti jellege (lak6h6z, iidiil6, gazdas6gi 6ptilet stb.), az
6ptilet alaptertilete :
lakds, 36 m'

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, t6rsashiz, szovetkezetihdz,mtieml6k, mtihely,
iizlet, mtiterem, rendel6, gafirzs, b6nyatelek stb.):

f)

A nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos,6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvez6, b6rl6

tdrsashdzi lakds
stb.):

g)

tulajdonos
Kdz<is tulajdon eset6n a tulajdoni hanyad m6rt6ke:

h)

A

szerz6s

jogcime, ideje

(a

----

jogviszony kezdete): vdtel, 2004.

3.

a)

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

b)

Az ingatlan teriiletnagys6ga:
450 m'

c)

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

d)

Az 6ptilet fi rendeltet6se szerinti jellege (lak6hiz, tidtil6, gazdasdgi 6piilet stb.), az
6ptilet alaptertilete:
lakdhdz, udvar, 140 m'

e)

Azingatlanjogi jellege (csal6di h6z, t6rsash6z, sz<ivetkezetihhz,miieml6k, mtihely,
tizlet, mtiterem, rendel6, garbzs, b6nyatelek stb.):

0

A nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvez<i, b6rl6

csalddi hdz
stb.):

g)

tulajdonos
Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni hhnyad mert6ke : I /2

h)

A szerzesjogcime, ideje (ajogviszony kezdete): vetel,2006.

4.
Vagyoni
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a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:
1988

m'1

c)

Mtivel6si 6ga(vagy a miivel6s al6l kivetttertilet elnevez6se):

d)

Az 6ptilet fi rendeltet6se szerinti jellege (lak6hdz,tidtil6, gazdasdgi6piilet stb.), az
6ptilet alaptertilete:

e)

takdhdz, udvar, 100 m'
Az ingatlan jogi jellege (csaltidi h6z, t6rsash6z, szovetkezetih(n,mtieml6k, mtihely,
tizlet, miiterem, rendel6, garins, b6nyatelek stb.):

0

A nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvez6, b6rl6

csalddi hdz
stb.):

g)

tulajdonos
Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m6rt6ke: t /2

h)

A

szerz6s

jogcime, ideje (a jogviszony kezdete): drciklds, 2017.

t.

a)

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

b)

Az ingatlan teriiletnagys6ga:
7

c)

hektdr

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

szdnt6fild

d)

Az 6ptilet fi rendeltet6se szerinti jellege (lak6hiz, iidtil6, gazdashgi 6piilet stb.), az
6ptilet alaptertilete:

e)

Az ingatlanjogi jellege (csakldi h6z, t6rsashdz, szovetkezetihilz, mtieml6k, mtihely,
tizlet, mriterem, rendel6, gardzs, b6nyatelek stb.):
szdntd

f)

A nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvez<i, b6rl6
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stb.):

s)

tulajdonos
Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m6rt6ke: -----

h)

A szerzdsjogcime, ideje (a jogvis zony kezdete):

c)rr)klds, 20I7.

6.
a)

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

b)

Az ingatlan terliletnagys6ga
397

c)

:

I m'

Mtivel6si 6ga (vagy a mtivel6s alol kivett tertilet elnevez6se):
lakohdz, udvar

d)
e)

Az 6ptilet fii rendeltet6se szerinti jellege (lak6hiz, tidtil6, gazdasdgi 6piilet stb.), az
6ptilet alaptertilete:
hdz, udvar, 40 m'
Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, tirsashdz,szovetkezetihiz,miieml6k, mtihely,
tizlet, mtiterem, rendel6, garilzs, b6nyatelek stb.):
hdz

0

A nyilatkoz6 jog6ll5sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvez6,b|rl6
stb.):

g)

tulajdonos
Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni hAnyad mert6ke: I /2

h)

A

szerz6s

jogcime, ideje

(a

jogviszony kezdete): circiklis, 2017.

7.

a)

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

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:
9250

c)

m'

Mtivel6si 6ga (vagy a mfivel6s al6l kivett tertilet elnevez6se):
szdnt6fiild

d)

Az 6piilet fii rendeltet6se szerinti jellege (lak6hiz, tidtil6, gazdasilgi 6ptilet stb.), az
Vagyoni dllapot lddpontja: 2020,12.31. )dvdhagyva: 2021,01,26, Nyomtatva: 2021,01.26.
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6ptilet alaptertilete :

e)

Azingatlanjogi jellege (csal6di h6z, t6rsashiz,szdvetkezetihin,m[ieml6k, mtihely,
tizlet, mtiterem, rendel6, garizs, b6nyatelek stb.):
szdnt6

0

A nyilatkoz6 jogill6sa (tulajdonos,5lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvez6, b6rl6
stb.):

s)

tulajdonos
Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad mert6ke:

h)

A szerzdsjogcime, ideje (a jogviszony kezdete): orokles, 2006.

8.
a)

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

b)

Az ingatlan teriiletnagys6ga:
3 hektdr

c)

Mtivel6si 6ga(vagy a mtivel6s al6l kivett ter0let elnevez6se):
szdnt6fi)ld

d)

Az 6ptilet fii rendeltet6se szerinti jellege (lak6hiz, tidiil6, gazdasigi 6ptilet stb.), az
6ptilet alaptertilete :

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di h6z, t6rsash6z, szrivetkezetihdz,mtieml6k, mtihely,
iizlet, mtiterem, rendelo, gardzs, b6nyatelek stb.):
szdntd

f)

A nyilatkoz6 jog6llisa (tulajdonos,6lland6, illetve tart6s haszndl6, haszonElvez6,blrltj
stb.):

g)

tulajdonos
Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad m6rteke: -----

h)

A

szerz6s

jogcime, ideje

(a

jogviszony kezdete): rirrikl4s, 2006.

9.

a)

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

Vagyoni dllapot iddpontja: 2020.12.31. l6vdhagyva: 2021,01,26, Nyomtatva: 2021.01,26,
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b)

Az ingatlan teriiletnagysiga:

I

c)

-

hektdr

Mtivel6si 6ga (vagy a mtivel6s al6l kivett tertilet elnevez6se):
szdnt6fiild

d)

Az 6ptilet fi rendeltet6se szerinti jellege (lak6hhz,iidiil6, gazdasdgi 6ptilet stb.), az
6ptilet alaptertilete:

e)

Azingatlanjogi jellege (csal6di h6z, t6rsashbz,szovetkezetihhz,mtieml6k, mfihely,
iizlet, mtiterem, rendel6, garilzs, b6nyatelek stb.):
szdnt6

0

A nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos,6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvezti, b6rl6
stb.):

g)

tulajdonos
Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad merteke: -----

h)

A szerz1,sjogcime, ideje

(a

jogviszony kezdete): orcikles, 2017

Vagyoni
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II.
Nagy 6rt6kri ing6srf,gok
1.

G6pjirmiivek:

a) szem6lyg6pkocsi:

a szerzbs ideje, jogcime:

Volkswagen Tiguan

tipus

2019., vasarlds

b) teherg6pj6rmti, aut6busz:

tipus

a szerzls ideje, jogcime:
c) motorker6kp6r:

tipus

a szerz6s ideje, jogcime:

2.Vizi vagy l6gi jirmii:
a)

jellege:

-

tipusa:

-

a szerzls ideje, jogcime:
3. V6dett

miialkotis, v6dett gyiijtem6ny:

a) egyedi alkot6sok:
megnevezdse

db

megnevez6se

db

a szerzes ideje, jogcfme:

b) gyu:tem6ny:

a szerzes ideje, jogcime: -----

4.

Egy6b, darabonk6nt vagy k6szletenk6nt (gytijtem6nyk6nt) azOrszbggyiil6sr6l sz6l6
2012. €vi XXXU. torv6ny 104. $ (l) bekezddse szerinti k6pvisel<ii tiszteletdij hathavi
osszeg6t meghalad6 6rt6kti ing6silg:

Vagyoni
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a) megnevez6s:

a szerz€s ideje, jogcime:

5.

Ert6kpapirban elhelyezett megtakarit6s vagy egy6b befektet6s (r6szv6ny, kotv6ny,
r 6szj e gy, kincst6rj egy, vagyonj e Ey, na1y 6rt6kti biztosit6s, stb. ) :

megnevez6s:

b efe

n6v6rt6k, biztosit6si osszeg:

4.000.000,

kt ete s e s

dIe

tb izt

o s i tas

6.

Takarekbet6tben elhelyezettmegtakarit6s: 6.000.000 Ft

7.

AzOrszitggytil6sr<il sz6l62012.6vi XXXVI. tdrv6ny 104. $ (l) bekezd6se szerinti
k6pvisel6i tiszteletdij hathavi risszeg6t meghalad6 k€szp6nz: ----- Ft

8.

Az tisszess6g6ben azOrszirggyiil6sr6l sz6l62012.6vi XXXVI. torv6ny 104. $ (l)
bekezd6se szerinti k6pvisel6i tiszteletdij hathavi <isszeg6t meghalad6 hitelint6zeti
sz6mlak<ivetel6s vagy mis, szerz6d6s alapj 6n fenn6ll6 p6nzk<ivete l6s :

a)

hitelintezeti sz6mlakovetel6s
forintban:
dev rzirban

b)
9

(forint6rteken) : - - - - -

m6s szerzod6s alapj6n fenn6ll6 penzkovetel6s osszege: ----- Ft

M6s, jelentdsebb 6rtekti vagyont6rgyak, ha azok egytittes 6rt6ke az Orszilggytil6sr<il

sz6l6 2012.6vi XXXVI. t<irv6ny 104. $ (l) bekezd6se szerinti k6pvisel6i tiszteletdij
hathavi osszeg6t meghaladja:
megnevez6s

Vagyoni
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III.
Tartozisok
Ebben a rovatban k6rjiik feltiintetni akdztartozris cfm6n, valamint a hitelint6zettel vagy
mag6nszem6lyekkel szemben esetlegesen fennrill6 tartozisait
1. Koztartoz6s (ad6, v6m,

illet6k, tb. j6rul6k stb.): ----- forint

2.Hrtelint6zettel szembeni tartoz6s (hitel, kolcson
3. Ma gtmszem6lyekkel szembeni

tartozits:

stb.):

forint

forint

ry
Egy6b ktizlenddk

Vagyoni 1llapot idopontja: 2020.12.31. l6vdhagyva: 2021.01,26. Nyomtatva: 2021.01.26.
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B) r6sz'
"IOVN

D E LE

MNYI LAT KOZAT

(az orsziggyffl6si k6pvisel6 javadalmazhsiln kfviili ad6ktiteles jtivedelmek)

I

Foglalkoz6s a: ndp miive lci
Munkahelye : Csabagyongye Kulturdlis Kdzpont
Sztinetelteti-e foglalkoz6s6t? : tge n

Foglalkozis6b6l sz6rm az6 havi adokoteles (brutt6) jovedelme:
----- Ft
2.

Az

1. pontban

irt foglalkoz6s6n kivtili, valamennyi olyan tev6kenys6ge, amelyb6l

ad6k<iteles j ovede lme szdrmazik:

a)
b)

A tev6kenys6g megnevezlse: ----A kifizet6 szem6lye (kiv6ve
tev6kenys6gek): -----

a

jogszab6lyon alapul6 titoktartisi k<itelezetts6g al6 es6

c)

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

d)

A jdvedelem (bruu6) <isszege: ----- Ft

Csak az orsz6ggyiil6si k6pvisel6

----

tiilti ki!
Vagyonl {llapot lddpontJa: 2020.12,31, J6vdhagyva: 2021.01.26, Nyomtatva: 2021.01,26.

\-

//

-t2-

C) r6sz
G AZDASAGI ERDEKELTSEGI

NYILATK OZAT

Gazd,asigi t6rsasdgban fennill6 tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:

I.

l.
2.
3.
4.
5.

Gazdasigi t6rsas6g neve: ----Sz6khelye:

----

Gazdas6gi t6rsas6g form6ja:

----

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

----

A tulajdoni 6rdekelts6g keletkez6skori ar6nya: -----%

6.
7.

Nyeres6gb6l val6 r6szesed6se: ----

8.

A

A tulajdoni 6rdekelts6gjelenlegi

arfunya:

-----%

Yo

gazdasigi t6rsasigban viselt tiszts6ge: -----

Vagyoni
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D) r6sz'

KIMUTATAS
az orszfrggyiil6si k6pvisel6nek az orszfggyiil6st6l, saj6t pirtjr{t6l vagy
k6pviseldcsoportjit6l, illetve a t0rv6nyhoz6i munkit t6mogat6 alapitvfnytrfl kapott, a
k6pvisel6 munk6jinak elldt6sihoz sziiks6ges vagy azzal szoros tisszefiigg6sben l6v6
juttatisokr6l 6s ingyenes hasznilatba adott dolgokr6l (a tov{bbiakban: juttatis)

A juttatis ideje

A juttat6s megnevez6se

A j uttat{s 6rt6ke

20I8, majus

Notebook

245.500

2018, majus

Iphone

270.85 2

Csak az orsziggyiil6si k6pvisel6 tdlti

ki!

Vagyonl dllapot lddpontja: 2020,12,31, Jivdhagyva: 2021.0t.26. Nyomtatva: 2021.01,26.
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E) r6sz

KIMUTATAS
az orszirggyiil6si k6pvisel6nek k6pvisel6i megbizat6sival tisszeftigg6sben kapott
ajfnd6kair6l 6s az e nyilatkozat D) pontja al6 nem t*toz6 ingyenes juttatdsair6l (a
tovibbiakban: aj6nd6k)

Az ajind fikozis ideje

'Csak

Az ajind6k megnevez6se

az orsz6ggytildsi k6pvisel6 t6lti

Az ajind6k 6rt6ke

kil
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F) r6sz

KIMUTATAS
birmilyen tev6kenys6ge, ing6, vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhezftinfidd egy6b
jogosultsiga alapj6n, tovibb{ e nyilatkozat C) pontjiban megieltilt gazdasdgi
tirsasig(ok)nak juttatott illami, illetve eur6pai uni6s tfmogat6sokr6l (a tovibbiakban:
tdmogatis)
A tdmogatds

A tdmogatds

A tdmogatis

A timogatdst

jogosultja

megszerz6s6nek

megszerz6s6nek

nyfjt6

jogcfme, m6dja

iddpontja

Herczeg
Tamas

Terilletalapu
tdmogatds

Kelt: Bdkdscsaba , 202 I

2020

A tdmogatfs c6lja

A tdmogatdst
6rt6ke

Magyar
foldrntiveles
iltamkincstar

882080

ev januarh6 26. nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem egy k<izos hilztartisban 616 h6zas-l6lett6rsam,

hdzastdrsam

valamint a velem k<izos hhztartilsban 616 gyermeke(i)m,
gtermekeim
nyi latkozat 6tl ny llatkozatai

t.'
(

a

k6pvisel6 alilirdsa

Csak az orsz6ggytil6si k6pvisel6 tdlti ki!
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