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A Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. 
 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

  

A Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. (a továbbiakban társaság) Zalaegerszeg Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában lévő vállalkozás. A tulajdonosi jogokat 
ZMJV Közgyűlése határozatai alapján gyakorolja. Az alapítónak ezen határozatait írásos 
formában kell az ügyvezető tudomására hozni, aki köteles a határozatokat összegyűjteni és 
„határozatok könyve” címmel elkülönítve nyilvántartani és vezetni. A tulajdonos – az Alapító 
Okirat módosításával – a társasághoz 3 tagú felügyelő bizottságot és egy könyvvizsgálót 
delegált. 

 

I. A társaság jogállása, működési területe, tevékenységi köre 

 

1. Jogállása a Gazdasági társaságokról szóló 1988. VI. törvény alapján létrehozott 
Korlátolt Felelősségű Társaság.  

2. Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. út 45-49. 

3. Képviselője: Frauenhoffer Márta 

4. Cégjegyzékszáma: 20-09-060879 

5. Adószáma: 10679902-2-20 

6. Statisztikai számjele: 10679902 6020 113 20 

7. Bánkszámlaszámai: OTP BANK: 11749008-20183406 

8. Működési területe: A televíziós és rádiós műsorok készítése és közvetítése esetén 
elsősorban Zalaegerszeg város és a sugárzó televízió által lefedett vonzáskörzete. A 
várost érintő egyes témák felkutatásában viszont Zala megye, illetőleg Magyarország. 
A televíziós műsorkészítés és egyéb közvetítésen túli tevékenységi körök 
gyakorlásának területe Magyarország. 

9. Tevékenységi köre: az Alapító Okiratban felsorolt tevékenységek. 

10. A Társaság három darab bélyegzővel rendelkezik. Valamennyin szerepel a cég neve, 
székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma, és az OTP bankszámlaszám. Bélyegző 
használatára jogosultak: ügyvezető, stúdióvezető, pénzügyi munkatárs, 
marketingvezető. 
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II. A társaság szervezete 

 

1. Felelős vezetője az Alapító Okiratban megnevezett ügyvezető. Az ügyvezető 
gyakorolja a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. teljes működését. Felette a 
munkáltató jogokat az alapító gyakorolja. 

2. Az ügyvezető: végrehajtja az alapító által jóváhagyott üzletpolitikát, 

 munkáltatói jogokat gyakorol a társaság alkalmazottjai felett, 

 meghatározza az egyes műsorok műfaját, megjelenési gyakoriságát, 

 szakmai felügyeletet gyakorol a szerkesztők munkája felett, 

 felelősséggel tartozik a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. munkájáért.  

Az ügyvezetőt távollétében a stúdióvezető helyettesíti.  

3. A stúdióvezető: felelős a stúdió üzemszerű működéséért. Szakmai felügyeletet 
gyakorol a műszaki munkatársak és az operatőrök munkája felett. Munkája 
elvégzéséhez munkaköri leírást kap.  

A 2007. évi CLII. törvény 3-4. § értelmében kétévente vagyonnyilatkozat tételére 
kötelezett a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. ügyvezetője és stúdióvezetője. A 
vagyonnyilatkozat leadásának határideje minden páros év június 30-a. A 
vagyonnyilatkozat nyomtatványt az SZMSZ 4-es számú melléklete tartalmazza.  

4. Rádiós programigazgató: egyszemélyben felel az Egerszeg Rádióban elhangzó 
műsorokért, azok tartalmáért, valamint a megjelenés minőségéért. Szervezi és irányítja 
a rádiós műsorvezetők munkáját.  

5. A marketinges munkatársak: felelősek a nonprofit és profitorientált műsorok anyagi 
hátterének megteremtéséért, az üzleti tervben meghatározott reklámbevételek 
teljesüléséért. Munkájuk elvégzéséhez munkaköri leírást kapnak.  

6. Szerkesztők: a társaság főállású alkalmazottai, illetve megbízási szerződéssel 
rendelkező kollégák. Feladatuk egyes műsorok önálló elkészítése. A szerkesztők az 
általuk készített műsorokért teljes felelősséget vállalnak. A főállású szerkesztők 
munkájuk elvégzéséhez munkaköri leírást kapnak a munkaszerződés mellékleteként.  

a. A szerkesztő munkatársak által elvégzett feladatok (munkakörök felsorolása): 
- műsor -, műsorrész szerkesztés,  
- műsor-, műsorrész vezetés, 
- riporteri munka, 
- gyártásszervezés, 
- szerkesztői asszisztencia 

7. Webszerkesztők: A Társaság főállású munkavállalói. Naponta tartalommal töltik meg 
a Zalaegerszegi Televízió és az Egerszeg Rádió weboldalát és Facebook oldalát.  

8. Operatőrök, műszaki, technikai munkatársak: a társaság főállású alkalmazottai, 
illetve megbízási szerződéssel rendelkező kollégák. Feladatuk a műsorkészítés 
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technikai részének lebonyolítása. Vezetőjük megbízás alapján a stúdióvezető, aki az 
elvégzendő feladatokhoz beosztást készít. 

a. Az operatőrök, technikai, műszaki munkatársak által végzett feladatok: 
- operatőri munka (külső és belső felvételek készítése) 
- helyszíni rögzítések, 
- vágás, montírozás, 
- világosítás, 
- adásrendezés, 
- műszaki karbantartás, 
- hang- és képtechnikai feladatok ellátása, 
- díszletezés. 
 

9. Könyvelő: A ZTV és Rádió Kft. pénzügyi- és számviteli rendjéért felelős személy, aki 
kialakítja a ZTV és Rádió Kft. számviteli rendszerét, elvégzi a teljes számviteli 
munkát a bizonylatolástól a főkönyvi könyvelésen keresztül a beszámoló 
elkészítéséig. 
 
Ezt a munkát elláthatja: 
- főállású alkalmazott, 
- vállalkozó - megbízás alapján, 
- mellékfoglalkozású alkalmazott. 

10. Ügyviteli alkalmazott/pénzügyi munkatárs: a Társaság főállású alkalmazottja. 
Elvégzi a társaság adminisztrációs feladatait. Felelős az ügyiratkezelés rendjének 
betartásáért. Elvégzi a gazdasági vezető, könyvelő által számára meghatározott 
pénzügyi és számviteli feladatokat. A postázás, gépelés, levelezés, szervezői munka is 
feladatai közé tartozik. Az ügyvezető utasításai alapján irányítja a napi titkársági 
munkát. 

11. A televíziós és rádiós műsorkészítésre és közvetítésre, jogi képviseletre, 
reklámszervezésre, forgatókönyvírásra, pályázatírásra, szakértői munkára, statiszta 
szerepre, narrátori feladatokra, műsorvezetésre, kereskedelmi tevékenységre és egyéb 
munkakörök, valamint további alkalmi feladatokra a társaság alkalmi megbízásokkal, 
foglalkoztat külső munkatársakat, vállalkozókat, produceri irodákat. 

12. A Társaság szervezeti felépítését tartalmazó ábra a szabályzat 1-es számú 
mellékletében található.  

 

 
III. A társaság működése  

 

A társaság működése az alapításkor három fő tevékenységre épül, amely kiegészülhet a 
tevékenységi körökben felsorolt egyéb tevékenységekkel. 

 Televíziós és rádiós műsorok készítése, közvetítése. 
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 Reklám- és referenciafilmek készítése, közvetítése (A Médiatörvényben megszabott 
kitételek alapján.) Egyéb tömegkommunikációs tevékenység végzése, úgymint 
filmvetítés (a televíziós műsorba illesztve) nyomtatott sajtóban való megjelenés, 
rádióműsor készítése és közvetítése, illetve értékesítése valamint egyéb kiadói 
tevékenység. Rendezvények, események szervezése. 

 Egyéb kereskedelmi, ügynöki- és szolgáltató tevékenységek. 

 

III./1. Televíziós és rádiós műsorok készítése és közvetítése 

 

A társaság első számú kiemelt feladata: Az ügyvezető irányításával politikai pártoktól 
semleges, objektív műsorok készítése. 

A televíziós és rádiós műsorok gazdasági alapja: 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott éves támogatás 

 Pályázati források 

 Televíziós és rádiós műsorok készítéséből valamint reklámtevékenységekből, illetve 
egyéb kereskedelmi szolgáltató és ügynöki tevékenységektől, továbbá pályázati 
forrásokból, tudósítások értékesítéséből, szakmai közösségek megbízásaiból származó 
saját bevétel. 

A Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. mindenkor a sugárzási engedélyben megszabott 
időpontokban közvetíti adásait. A ZTV műsorainak állandó elemei a híradók és az 
önkormányzati közvetítések. Az egyéb műsorok gyártását 

a, anyagi lehetőségek 

b, szakmai színvonal  

c, a nézői elvárások 

d, a versenyhelyzet 

e, a személyi és technikai feltételek alapján rugalmasan kezeli a társaság. Ennek megfelelően 
egyes műsorok megszüntetése, átalakítása vagy új műsorok indítása bármikor napirendre 
kerülhet. 

A ZTV saját készítésű műsorai mellett vendéganyagokat, filmeket is műsorára tűz. A 
műsorok készítésére és közlésére az ügyvezető megbízásából a stúdióvezető havi műsortervet 
és munkabeosztást készít. A főállású munkatársak munkaköri leírásuknak megfelelően, a 
külső munkatársak szerződés vagy eseti megbízás alapján, az előre egyeztetett módon 
működnek közre a műsorok, produkciók belső és külső helyszínen történő készítésében. 
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A társaságnak, amennyiben üzleti érdekei úgy kívánják, joga és lehetősége van országos vagy 
regionális tömegkommunikációs vállalkozásokhoz, szakmai tömörülésekhez kapcsolódnia 
akár úgy, hogy megrendelésre anyagokat készít, akár szabad filmkészítési kapacitását adja 
bérbe, vagy más tömegkommunikációs vállalkozások által készített produkciókat közvetít, 
illetve tömegkommunikációs kampányokat bonyolít. Az ilyen jellegű vállalkozásokról, az 
ezekben való részvételről az ügyvezető dönt. Döntésekor érvényesülnie kell annak a 
feltételnek, hogy az egyéb tömegkommunikációs tevékenység végzése nem történhet a 
közszolgálati műsorok rendjének és minőségének a rovására. 

A Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. üzemelteti az Egerszeg Rádiót a Zalaegerszeg 95.1 
MHz frekvencián.  

 

III./2. Reklámok, reklámfilmek, referenciafilmek közvetítése és készítése 

 

A társaság megrendelés alapján a tarifatáblázat iránymutatásai szerint végez bevétel orientált 
tevékenységet. Ennek formái az adott időszakban 

- reklámoldalak értékesítése a Képújságban 

- reklámfilmek, spotok készítése/sugárzása 

- referenciafilm készítése/sugárzása 

- reklámriport készítés és bemutatás 

- dokumentációs célú felvételek készítése 

- események kiközvetítése vagy televíziós közvetítés 

- szponzorok, támogatók megjelentetése műsorok mellett 

A reklámok elhelyezésére és időtartamára az aktuális Médiatörvény illetve a mindenkori 
Reklámtörvény szabályozói az irányadók. A reklám, referenciafilm stb. elkészítésében való 
közreműködés az ügyvezető és a stúdióvezető által történt felkérésre egyedi megbízás alapján 
történik. 

 

III.3. Egyéb kereskedelmi, ügynöki- és szolgáltató tevékenységek 

 

Ezeket a feladatokat a társaság kiegészítő tevékenységként végzi el. Az ilyen tevékenységek 
végzése vagy abban való közreműködés esetén az ügyvezető üzleti tervet készít, és abban 
határozza meg a követendő üzletpolitikát. A regionális, országos kampányok lebonyolítása 
esetén hasonló eljárás történik, a konkrét feladatokat a marketing ügyintézőknek kell 
elvégezniük. 
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IV. Munkarend 

 

A Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. sajátos tevékenységére való tekintettel alakítottuk ki 
a dolgozók munkarendjét. A munkaszerződéssel foglalkoztatottak egy része – jellemzően a 
szerkesztők és operatőrök/vágók – kötetlen munkaidőben dolgoznak, az előre meghatározott 
beosztás szerint. A munkahét hétfői nappal kezdődik, azonban a munkavállalónak a 
munkahetet a mindenkori munkáltató által meghatározott beosztásnak megfelelően kell 
letöltenie, amelybe beletartozhat a pihenő- és munkaszüneti napon végzett munka is. 
A dolgozók konkrét feladatait és munkaidejét a munkaszerződés tartalmazza.  
A rendes szabadság mértékének és kiadásának megállapítása a hatályos Munkatörvénykönyv 
alapján történik.  
 

V. Béren kívüli juttatások 

 

Béren kívüli juttatásra a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. főállású munkavállalói 
jogosultak (a mindenkor hatályos adótörvény szerint). A munkavállalókat a személyi 
alapbéren túlmenően béren kívüli juttatás illeti meg. Béren kívüli juttatásban akkor részesíti a 
munkavállalókat a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft, amennyiben azt a gazdálkodás 
lehetővé teszi. Kifizetése legkésőbb a tárgyév december 31-ei napjáig megtörténik. A juttatás 
formájáról és összegéről a Társaság ügyvezetője dönt.  

 

VI. Munkabérelőleg 

 

Munkabérelőlegre jogosult minden olyan érvényes munkaszerződéssel rendelkező 
alkalmazott, akinek nincs lejárt tartozása a társaság felé. A munkabérelőleget a dolgozó jelen 
szabályzat 1. sz melléklete szerinti kérelme alapján az ügyvezető hagyja jóvá. A 
munkabérelőleg összege nem lehet nagyobb, mint a mindenkori minimálbér ötszöröse. A 
munkabérelőleg csak az 4.sz. melléklet szerinti jóváhagyott kérelem alapján lehet folyósítani 
a munkavállaló részére. A kérelem a kifizetés alapbizonylata. 

A munkabérelőleget legfeljebb 6 havi egyenlő részletben kell visszafizetni. A visszafizetés 
első részlete a munkabérelőleg folyósítását követő első munkabér kifizetéssel esedékes. A 
kérelemben a munkavállaló a vállalt havi részletek számát fel kell, hogy tüntesse. A 
visszafizetés oly módon történik, hogy az esedékes havi törlesztő részletet a társaság a 
munkavállaó nettó munkabéréből levonja. Ha határozott idejű szerződéssel alkalmazza a 
társaság a munkabérelőleget kérelmező munkavállalót, akkor a havi törlesztő-részletek száma 
nem haladhatja meg a szerződésből hátralévő hónapok számát. Amennyiben 
munkabérelőleget felvett dolgozó munkaviszonya a teljes összeg visszafizetése előtt 
megszűnik, úgy a munkabérelőleg vissza nem fizetett része a munkaviszony megszűnésének 
napján egy összegben esedékessé válik. 
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VII. A társaság belső szabályzatai 

 

A Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. az alábbi szabályzatok betartása mellett végzi 
tevékenységét.  

- Számviteli politika 

- Számlatükör 

- Számlarend 

- Értékelési szabályzat 

- Bizonylati rend 

- Pénzkezelési szabályzat 

- Leltározási szabályzat 

- Selejtezési szabályzat 

- Gépjármű üzemeltetési szabályzat 

- Adatkezelési szabályzat 

- Adatvédelmi szabályzat 

- Adat-, és informatikabiztonsági szabályzat 

- Informatikai biztonsági szabályzat 

- Iratkezelési szabályzat 

- Mobiltelefonhasználatra és előfizetésekre vonatkozó szabályzat 

- Belső adatkezelés és továbbítás nyilvántartása 

- A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően 
közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata 

- Szervezeti integritást sértő események kezelési rendje 

- Integrált kockázatkezelési szabályzat 

- Ellenőrzési nyomvonal szabályzat 

- Tűz- és munkavédelmi szabályzat 

- Béren kívüli juttatások szabályzat 
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A Társaság aktuális szabályzatai megtalálhatók egy, valamennyi munkavállaló által elérhető 
szerveren, a SZABÁLYZATOK mappában. Azok megismerése kötelező valamennyi 
munkavállaló és megbízott számára. A szabályzatok módosításáról e-mailben kapnak 
tájékoztatást a munkatársak.  

 

VIII. Záró rendelkezések 

 

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat 2020. december 15-től visszavonásig érvényes.  

2. A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletei: 

2.1. A Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. szervezeti ábrája 

2.2. A ZTV és Rádió Kft. hirdetési díjtáblázatai 

2.3. Kérelem munkabérelőleg felvételére 

2.4. Vagyonnyilatkozat 

 

 

Zalaegerszeg, 2020. december 15. 

 

 

 

 

    

Frauenhoffer Márta sk 
               ügyvezető 
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1.   számú melléklet 

 

                A Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft szervezeti ábrája 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ügyvezető 

Stúdióvezető Pénzügyi 
munkatárs 

Marketingesek Webszerkesztő 

Műszakos 
kollégák Szerkesztők 

Rádiós 
programigazgató 

Rádiós 
műsorvezetők 
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2. számú melléklet 

 

 

ZALAEGERSZEGI TELEVÍZIÓ 

MÉDIAAJÁNLAT  

 

Reklámspot gyártása    30.000,-Ft (egyszeri díj) 

Reklámspot sugárzása  

1 hét megrendelés esetén 

  Napi 1 megjelenés     30.000,-Ft/hét 

  Napi 2 megjelenés        40.000,-Ft/hét 

  Napi 3 megjelenés        50.000,-Ft/hét 

2 hét megrendelés esetén 

  Napi 1 megjelenés      40.000,-Ft/hét 

  Napi 2 megjelenés      50.000,-Ft/hét 

  Napi 3 megjelenés      60.000,-Ft/hét 

1 havi megállapodás esetén 

Napi 1 megjelenés      60.000,-Ft/hó 

  Napi 2 megjelenés      80.000,-Ft/hó 

  Napi 3 megjelenés     100.000,-Ft/hó 

6 havi megállapodás esetén 

  Napi 1 megjelenés    240.000,-Ft/ 6 hó 

  Napi 2 megjelenés    320.000,-Ft/ 6 hó 

  Napi 3 megjelenés    400.000,-Ft/ 6 hó 

Éves megállapodás esetén 

  Napi 1 megjelenés    480.000,-Ft/év 

  Napi 2 megjelenés    640.000,-Ft/év 
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  Napi 3 megjelenés    800.000,-Ft/év 

Reklámriport (PR) gyártása   20.000,-Ft (egyszeri díj) 

Reklámriport (PR) sugárzása 

      1 perc  = 25.000,-Ft/alkalom 

    2 perc  = 40.000,-Ft/alkalom 

Stúdióbeszélgetés magazinműsorban 

    5 perc  = 50.000,-Ft 

Magazinműsorok 

 Egerszegi Esték  – közéleti magazin (2+ 12 ismétlés) 

 Mérleg  - gazdasági magazin (1+6 ismétlés) 

 Aréna   – sport magazin (1+ 6 ismétlés) 

 Zöldövezet  - mezőgazdasági magazin (1+ 27 ismétlés) 

 Civil kurázsi - civilekről szóló magazin (1+6 ismétlés) 

 Kéklámpások - rendőrségi magazin (1+6 ismétlés) 

 Kultúrkör  - kulturális magazin (1+6 ismétlés) 

 Esti Mese  - ovisok és iskolások mesélnek 

 

Magazin műsorok támogatás logóval  20.000,-Ft/hó 

Képújság    

1.000,-Ft/oldal/nap 

    1.500,-Ft/2 oldal/nap 

    2.000,-Ft/3 oldal/nap 

  

Az áraink irányadóak, az ÁFA-t nem tartalmazzák.  
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EGERSZEG RÁDIÓ 

MÉDIAAJÁNLAT  

 

 

Reklámspot gyártása:   10.000 Ft (egyszeri díj) 

Reklámspot sugárzása (15mp)  2250 Ft (150 Ft/mp listaár) 

 

 

I. ALAPCSOMAG (1-2 hónap esetén) 

1. 50 db spot (15mp)   112.500 Ft/hó (150 Ft/mp) 

2. 100 db spot (15mp)  210.000 Ft/hó (140 Ft/mp) 

II. CSOMAG (3-6 hónap esetén) 

1. 50 db spot (15 mp)    97.500 Ft/hó (130 Ft/mp) 

2. 100 db spot (15 mp)   180.000 Ft/hó (120 Ft/mp) 

III. CSOMAG (7-12 hónap esetén) 

1. 50 db spot (15 mp)   82.500 Ft/hó (110 Ft/mp) 

2. 100 db spot (15 mp)  150.000 Ft/hó (100 Ft/mp) 

 

 

MŰSORTÁMOGATÁS 

Tematikus magazin támogatása  30.000 Ft/hó 

Élő magazin támogatása   60.000 Ft/hó 

PR beszélgetés 5 perc   30.000 Ft/alkalom 

Kitelepülés     egyedi megállapodás alapján 

Reklámjáték     2000 Ft/db + ajándék 

 

Az ajánlatban szereplő árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 
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3. számú melléklet 

 

KÉRELEM MUNKABÉRELŐLEG FELVÉTELÉRE 

 

Kérelmező dolgozó neve ………………………………………………………………….. 

Munkaviszony jellege: határozatlan/határozott idejű 

Ha határozott idejű, akkor a munkaviszonyból hátralévő hónapok száma: ………………. 

Igényelt munkabérelőleg. ………………………………… 

Visszafizetés ütemezése: 

1. részlet esedékes: ……………………………. összege: ……………………. 

2. részlet esedékes: ……………………………. összege: …………………….. 

3. részlet esedékes: ……………………………. összege: …………………….. 

4. részlet esedékes: ……………………………. összege: …………………….. 

 

Zalaegerszeg, ………………………….. 

 

                                                                                             ………………………………….. 

                                                                                                        Dolgozó aláírása 

 

A kérelmezőnek nincs korábban felvett munkabérelőlege, ill. egyéb lejárt tartozása, nyitott 
elszámolása a társaság felé. 

Zalaegerszeg, …………………………………. 

                                                                                    

                …………………………………… 

                                                                                              Pénzügyi munkatárs 

A munkabérelőleg folyósítását a kérelemben foglaltak szerint engedélyezem: 

Zalaegerszeg, ………………………………… 

                                                                                           

    ………………………………….. 

                                                                                                         Ügyvezető 
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             4. számú melléklet 

Melléklet a 2007. évi CLII. törvényhez 

VAGYONNYILATKOZAT 

A KÖTELEZETT SZEMÉLYI ADATAI, VALAMINT A JÖVEDELMI, 
ÉRDEKELTSÉGI ÉS VAGYONI VISZONYAIRA VONATKOZÓ ADATOK . 

I. Rész 

SZEMÉLYI ADATOK 

A kötelezett neve: ................................................................................................................................. 
születési helye és ideje: ......................................................................................................................... 
anyja neve: ............................................................................................................................................ 
lakcíme: ................................................................................................................................................ 

II. Rész 

NYILATKOZAT A JÖVEDELEMRŐL 

A nyilatkozatot adó éves összes jövedelme: 
1. ................ év ........................... Ft 
2. ................ év ........................... Ft 
3. ................ év ........................... Ft 
4. ................ év ........................... Ft 
5. ................ év ........................... Ft 

Az éves jövedelem forrásai tevékenységek szerinti bontásban: 

1. ............. év 

 Tevékenység  Jövedelem 
   Ft   

   Ft   

   Ft   

   Ft   

   Ft   

2. ............. év 

 Tevékenység  Jövedelem 
   Ft   

   Ft   

   Ft   

   Ft   

   Ft   

3. ............. év 

 Tevékenység  Jövedelem 
   Ft   

   Ft   
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   Ft   

   Ft   

   Ft   

4. ............. év 

 Tevékenység  Jövedelem 
   Ft   

   Ft   

   Ft   

   Ft   

   Ft   

5. ............. év 

 Tevékenység  Jövedelem 
   Ft   

   Ft   

   Ft   

   Ft   

   Ft   

III. Rész 

VAGYONI NYILATKOZAT 

A) Ingatlanok 

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat, haszonélvezeti jog): 
a) címe: .......................................................... város/község ................................. út/utca ........... hsz. 

alapterülete: ........................................................ m2, tulajdoni hányad: ........................................... 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 

b) címe: .......................................................... város/község ................................. út/utca ........... hsz. 

alapterülete: ........................................................ m2, tulajdoni hányad: ........................................... 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 

c) címe: .......................................................... város/község ................................. út/utca ........... hsz. 

alapterülete: ........................................................ m2, tulajdoni hányad: ........................................... 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat, haszonélvezeti jog): 
a) címe: .......................................................... város/község ................................. út/utca ........... hsz. 

alapterülete: ........................................................ m2, tulajdoni hányad: ........................................... 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 

b) címe: .......................................................... város/község ................................. út/utca ........... hsz. 

alapterülete: ........................................................ m2, tulajdoni hányad: ........................................... 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 

c) címe: .......................................................... város/község ................................. út/utca ........... hsz. 

alapterülete: ........................................................ m2, tulajdoni hányad: ........................................... 
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a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat, haszonélvezeti jog): 
a) megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): .......................... 

címe: .......................................................... város/község ................................. út/utca ........... hsz. 

alapterülete: ........................................................ m2, tulajdoni hányad: ........................................... 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 

b) megnevezése: ................................................................................................................................... 
címe: .......................................................... város/község ................................. út/utca ........... hsz. 

alapterülete: ........................................................ m2, tulajdoni hányad: ........................................... 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 

c) megnevezése: ................................................................................................................................... 
címe: .......................................................... város/község ................................. út/utca ........... hsz. 

alapterülete: ........................................................ m2, tulajdoni hányad: ........................................... 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat, haszonélvezeti jog): 
a) megnevezése: ................................................................................................................................ 

címe: .................................... város/község ....................................... hrsz., alapterülete: ........... m2 
művelési ága: ......................................................... tulajdoni hányad: .............................................. 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
aranykorona-értéke: ........................................................................................................................... 

b) megnevezése: ................................................................................................................................ 

címe: .................................... város/község ....................................... hrsz., alapterülete: ........... m2 
művelési ága: ......................................................... tulajdoni hányad: .............................................. 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
aranykorona-értéke: ........................................................................................................................... 

c) megnevezése: ................................................................................................................................ 

címe: .................................... város/község ....................................... hrsz., alapterülete: ........... m2 
művelési ága: ......................................................... tulajdoni hányad: .............................................. 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
aranykorona-értéke: ........................................................................................................................... 

B) Nagy értékű ingóságok (ideértve a lízingelt vagyontárgyakat is) 

1. Járművek: 
a) személygépkocsi: ............................................................... típus .................................... rendszám 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
.............................................................................................. típus .................................... rendszám 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
.............................................................................................. típus .................................... rendszám 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

b) egyéb jármű: ..................................................................................................................................... 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

2. Védett műalkotás, védett gyűjtemény: 



 18

a) egyedi alkotások: 
..................................... alkotó ...................................... cím ............................. nyilvántartási szám 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
..................................... alkotó ...................................... cím ............................. nyilvántartási szám 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
..................................... alkotó ...................................... cím ............................. nyilvántartási szám 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

b) gyűjtemény: 
................................................... megnevezés ................ db ............................. nyilvántartási szám 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
................................................... megnevezés ................ db ............................. nyilvántartási szám 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
................................................... megnevezés ................ db ............................. nyilvántartási szám 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

3. Egyéb, darabonként vagy készletenként (gyűjteményenként) a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb 
munkabér havi összege tízszeresét meghaladó értékű ingóság: 
a) ..................................................................... megnevezés ........................................ azonosító adat 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
b) ..................................................................... megnevezés ........................................ azonosító adat 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
c) ..................................................................... megnevezés ........................................ azonosító adat 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
d) ..................................................................... megnevezés ........................................ azonosító adat 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
e) ..................................................................... megnevezés ........................................ azonosító adat 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

4. Értékpapírban elhelyezett megtakarítás (részvény, kötvény, részjegy, kincstárjegy, vagyonjegy stb.): 
.......................................................... megnevezés ......................... szám .......................... névérték 
.......................................................... megnevezés ......................... szám .......................... névérték 
.......................................................... megnevezés ......................... szám .......................... névérték 
.......................................................... megnevezés ......................... szám .......................... névérték 
.......................................................... megnevezés ......................... szám .......................... névérték 

5. Takarékbetétben elhelyezett megtakarítás: 
........................................ pénzintézet ......................... betétkönyv száma ............................ összeg 
........................................ pénzintézet ......................... betétkönyv száma ............................ összeg 
........................................ pénzintézet ......................... betétkönyv száma ............................ összeg 
........................................ pénzintézet ......................... betétkönyv száma ............................ összeg 
........................................ pénzintézet ......................... betétkönyv száma ............................ összeg 

6. A hónap első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege tízszeresét meghaladó készpénz: 
........................................................................................................................................................ Ft 

7. Az összességében a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege tízszeresét 
meghaladó pénzintézeti számlakövetelés vagy más, szerződés alapján fennálló pénzkövetelés: 

....................................... pénzintézet .............................. számlaszám .................................. összeg 

....................................... pénzintézet .............................. számlaszám .................................. összeg 

....................................... pénzintézet .............................. számlaszám .................................. összeg 

....................................... pénzintézet .............................. számlaszám .................................. összeg 

....................................... pénzintézet .............................. számlaszám .................................. összeg 

       A szerződés (követelés) 

 A pénzkövetelés jogcíme  A kötelezett neve, 
lakcíme 

 A követelés összege  kelte  lejárati ideje 
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8. Más, a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege kétszeresét meghaladó értékű 
vagyontárgyak, ha azok együttes értéke a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege 
tízszeresét meghaladja: 

............................................................ megnevezés .................................................. azonosító adat 

............................................................ megnevezés .................................................. azonosító adat 

............................................................ megnevezés .................................................. azonosító adat 

............................................................ megnevezés .................................................. azonosító adat 

............................................................ megnevezés .................................................. azonosító adat 

IV. Rész 

PÉNZINTÉZETTEL, MAGÁNSZEMÉLYEKKEL SZEMBEN 
FENNÁLLÓ TARTOZÁSOK 

1. Pénzintézettel szemben: 

     A tartozás 

 A hitel megnevezése  A tartozás összege  kelte  lejárati ideje 

        
        
        
        
        

2. Magánszemélyekkel szemben: 

     A tartozás 

 A hitelező neve, lakcíme  A tartozás összege  kelte  lejárati ideje 

        
        
        
        
        

V. Rész 

GAZDASÁGI ÉRDEKELTSÉGI NYILATKOZAT 

Gazdasági társaságban (ideértve az állami tulajdoni részesedéssel működő gazdálkodó szervezetet is) fennálló 
tisztsége vagy érdekeltsége: 

A) 
1. cégbejegyzés száma: ......................................................................................................................... 
2. gazdasági társaság neve: ................................................................................................................... 
3. székhelye: ......................................................................................................................................... 
4. az érdekeltség formája:  .................................................................................................................. 
5. a tulajdoni érdekeltség keletkezéskori aránya: ............................................................................. % 
6. a tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ...................................................................................... % 
7. nyereségből való részesedése: ...................................................................................................... % 
8. a gazdasági társaságban viselt tisztsége: .......................................................................................... 

B) 
1. cégbejegyzés száma: ......................................................................................................................... 
2. gazdasági társaság neve, formája: ................................................................................................... 
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3. székhelye: ......................................................................................................................................... 
4. az érdekeltség formája:  .................................................................................................................. 
5. a tulajdoni érdekeltség keletkezéskori aránya: ............................................................................. % 
6. a tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ...................................................................................... % 
7. nyereségből való részesedése: ...................................................................................................... % 
8. a gazdasági társaságban viselt tisztsége: .......................................................................................... 

C) 
1. cégbejegyzés száma: ......................................................................................................................... 
2. gazdasági társaság neve, formája: ................................................................................................... 
3. székhelye: ......................................................................................................................................... 
4. az érdekeltség formája:  .................................................................................................................. 
5. a tulajdoni érdekeltség keletkezéskori aránya: ............................................................................. % 
6. a tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ...................................................................................... % 
7. nyereségből való részesedése: ...................................................................................................... % 
8. a gazdasági társaságban viselt tisztsége: .......................................................................................... 

A KÖTELEZETTEL EGY HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ HOZZÁTARTOZÓ 
SZEMÉLYI ADATAI, VALAMINT JÖVEDELMI, ÉRDEKELTSÉGI ÉS 

VAGYONI VISZONYAIRA VONATKOZÓ ADATOK 

I. Rész 

SZEMÉLYI ADATOK 

A kötelezettel egy háztartásban élő házastárs, élettárs, közös háztartásban élő szülő, gyermek 
neve: .................................................................................................................................................... 
születési helye és ideje: ......................................................................................................................... 
anyja neve: ............................................................................................................................................ 

II. Rész 

NYILATKOZAT A JÖVEDELEMRŐL 

A nyilatkozatot adó éves összes jövedelme: 
1. ................ év ........................... Ft 
2. ................ év ........................... Ft 
3. ................ év ........................... Ft 
4. ................ év ........................... Ft 
5. ................ év ........................... Ft 

Az éves jövedelem forrásai tevékenységek szerinti bontásban: 

1. ............. év 

 Tevékenység  Jövedelem 
   Ft   

   Ft   

   Ft   

   Ft   

   Ft   

2. ............. év 

 Tevékenység  Jövedelem 
   Ft   
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   Ft   

   Ft   

   Ft   

   Ft   

3. ............. év 

 Tevékenység  Jövedelem 
   Ft   

   Ft   

   Ft   

   Ft   

   Ft   

4. ............. év 

 Tevékenység  Jövedelem 
   Ft   

   Ft   

   Ft   

   Ft   

   Ft   

5. ............. év 

 Tevékenység  Jövedelem 
   Ft   

   Ft   

   Ft   

   Ft   

   Ft   

III. Rész 

VAGYONI NYILATKOZAT 

A) Ingatlanok 

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat, haszonélvezeti jog): 
a) címe: .......................................................... város/község ................................. út/utca ........... hsz. 

alapterülete: ........................................................ m2, tulajdoni hányad: ........................................... 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 

b) címe: .......................................................... város/község ................................. út/utca ........... hsz. 

alapterülete: ........................................................ m2, tulajdoni hányad: ........................................... 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 

c) címe: .......................................................... város/község ................................. út/utca ........... hsz. 

alapterülete: ........................................................ m2, tulajdoni hányad: ........................................... 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat, haszonélvezeti jog): 
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a) címe: .......................................................... város/község ................................. út/utca ........... hsz. 

alapterülete: ........................................................ m2, tulajdoni hányad: ........................................... 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 

b) címe: .......................................................... város/község ................................. út/utca ........... hsz. 

alapterülete: ........................................................ m2, tulajdoni hányad: ........................................... 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 

c) címe: .......................................................... város/község ................................. út/utca ........... hsz. 

alapterülete: ........................................................ m2, tulajdoni hányad: ........................................... 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat, haszonélvezeti jog): 
a) megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): .......................... 

címe: .......................................................... város/község ................................. út/utca ........... hsz. 

alapterülete: ........................................................ m2, tulajdoni hányad: ........................................... 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 

b) megnevezése: ................................................................................................................................... 
címe: .......................................................... város/község ................................. út/utca ........... hsz. 

alapterülete: ........................................................ m2, tulajdoni hányad: ........................................... 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 

c) megnevezése: ................................................................................................................................... 
címe: .......................................................... város/község ................................. út/utca ........... hsz. 

alapterülete: ........................................................ m2, tulajdoni hányad: ........................................... 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat, haszonélvezeti jog): 
a) megnevezése: ................................................................................................................................ 

címe: .................................... város/község ....................................... hrsz., alapterülete: ........... m2 
művelési ága: ......................................................... tulajdoni hányad: .............................................. 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
aranykorona-értéke: ........................................................................................................................... 

b) megnevezése: ................................................................................................................................ 

címe: .................................... város/község ....................................... hrsz., alapterülete: ........... m2 
művelési ága: ......................................................... tulajdoni hányad: .............................................. 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
aranykorona-értéke: ........................................................................................................................... 

c) megnevezése: ................................................................................................................................ 

címe: .................................... város/község ....................................... hrsz., alapterülete: ........... m2 
művelési ága: ......................................................... tulajdoni hányad: .............................................. 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
aranykorona-értéke: ........................................................................................................................... 

B) Nagy értékű ingóságok (ideértve a lízingelt vagyontárgyakat is) 

1. Járművek: 
a) személygépkocsi: ............................................................... típus .................................... rendszám 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
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.............................................................................................. típus .................................... rendszám 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
.............................................................................................. típus .................................... rendszám 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

b) egyéb jármű: ..................................................................................................................................... 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

2. Védett műalkotás, védett gyűjtemény: 
a) egyedi alkotások: 

..................................... alkotó ...................................... cím ............................. nyilvántartási szám 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
..................................... alkotó ...................................... cím ............................. nyilvántartási szám 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
..................................... alkotó ...................................... cím ............................. nyilvántartási szám 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

b) gyűjtemény: 
................................................... megnevezés ................ db ............................. nyilvántartási szám 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
................................................... megnevezés ................ db ............................. nyilvántartási szám 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
................................................... megnevezés ................ db ............................. nyilvántartási szám 
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

3. Egyéb, darabonként vagy készletenként (gyűjteményenként) a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb 
munkabér havi összege tízszeresét meghaladó értékű ingóság: 
a) ..................................................................... megnevezés ........................................ azonosító adat 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
b) ..................................................................... megnevezés ........................................ azonosító adat 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
c) ..................................................................... megnevezés ........................................ azonosító adat 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
d) ..................................................................... megnevezés ........................................ azonosító adat 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 
e) ..................................................................... megnevezés ........................................ azonosító adat 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

4. Értékpapírban elhelyezett megtakarítás (részvény, kötvény, részjegy, kincstárjegy, vagyonjegy stb.): 
.......................................................... megnevezés ......................... szám .......................... névérték 
.......................................................... megnevezés ......................... szám .......................... névérték 
.......................................................... megnevezés ......................... szám .......................... névérték 
.......................................................... megnevezés ......................... szám .......................... névérték 
.......................................................... megnevezés ......................... szám .......................... névérték 

5. Takarékbetétben elhelyezett megtakarítás: 
........................................ pénzintézet ......................... betétkönyv száma ............................ összeg 
........................................ pénzintézet ......................... betétkönyv száma ............................ összeg 
........................................ pénzintézet ......................... betétkönyv száma ............................ összeg 
........................................ pénzintézet ......................... betétkönyv száma ............................ összeg 
........................................ pénzintézet ......................... betétkönyv száma ............................ összeg 

6. A hónap első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege tízszeresét meghaladó készpénz: 
........................................................................................................................................................ Ft 

7. Az összességében a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege tízszeresét 
meghaladó pénzintézeti számlakövetelés vagy más, szerződés alapján fennálló pénzkövetelés: 

....................................... pénzintézet .............................. számlaszám .................................. összeg 

....................................... pénzintézet .............................. számlaszám .................................. összeg 
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....................................... pénzintézet .............................. számlaszám .................................. összeg 

....................................... pénzintézet .............................. számlaszám .................................. összeg 

....................................... pénzintézet .............................. számlaszám .................................. összeg 

       A szerződés (követelés) 

 A pénzkövetelés jogcíme  A kötelezett neve, 
lakcíme 

 A követelés összege  kelte  lejárati ideje 

          
          
          
          
          

8. Más, a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege kétszeresét meghaladó értékű 
vagyontárgyak, ha azok együttes értéke a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege 
tízszeresét meghaladja: 

............................................................ megnevezés .................................................. azonosító adat 

............................................................ megnevezés .................................................. azonosító adat 

............................................................ megnevezés .................................................. azonosító adat 

............................................................ megnevezés .................................................. azonosító adat 

............................................................ megnevezés .................................................. azonosító adat 

IV. Rész 

PÉNZINTÉZETTEL, MAGÁNSZEMÉLYEKKEL SZEMBEN 
FENNÁLLÓ TARTOZÁSOK 

1. Pénzintézettel szemben: 

     A tartozás 

 A hitel megnevezése  A tartozás összege  kelte  lejárati ideje 

        
        
        
        
        

2. Magánszemélyekkel szemben: 

     A tartozás 

 A hitelező neve, lakcíme  A tartozás összege  kelte  lejárati ideje 

        
        
        
        
        

V. Rész 

GAZDASÁGI ÉRDEKELTSÉGI NYILATKOZAT 

Gazdasági társaságban (ideértve az állami tulajdoni részesedéssel működő gazdálkodó szervezetet is) fennálló 
tisztsége vagy érdekeltsége: 

A) 
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1. cégbejegyzés száma: ......................................................................................................................... 
2. gazdasági társaság neve: ................................................................................................................... 
3. székhelye: ......................................................................................................................................... 
4. az érdekeltség formája:  .................................................................................................................. 
5. a tulajdoni érdekeltség keletkezéskori aránya: ............................................................................. % 
6. a tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ...................................................................................... % 
7. nyereségből való részesedése: ...................................................................................................... % 
8. a gazdasági társaságban viselt tisztsége: .......................................................................................... 

B) 
1. cégbejegyzés száma: ......................................................................................................................... 
2. gazdasági társaság neve, formája: ................................................................................................... 
3. székhelye: ......................................................................................................................................... 
4. az érdekeltség formája:  .................................................................................................................. 
5. a tulajdoni érdekeltség keletkezéskori aránya: ............................................................................. % 
6. a tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ...................................................................................... % 
7. nyereségből való részesedése: ...................................................................................................... % 
8. a gazdasági társaságban viselt tisztsége: .......................................................................................... 

C) 
1. cégbejegyzés száma: ......................................................................................................................... 
2. gazdasági társaság neve, formája: ................................................................................................... 
3. székhelye: ......................................................................................................................................... 
4. az érdekeltség formája:  .................................................................................................................. 
5. a tulajdoni érdekeltség keletkezéskori aránya: ............................................................................. % 
6. a tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ...................................................................................... % 
7. nyereségből való részesedése: ...................................................................................................... % 
8. a gazdasági társaságban viselt tisztsége: .......................................................................................... 
 
 

 

 


