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Az Orszrlggyrildsr6l sz6l6 2012. 6vi XXXVI. torvdny l. sz. melldklete alapj6n

Vogyon-, jdvedelem- ds gazdasdgi drdekeltsigi nyilatkozat orszdggy

filisi

kdpviself szdmdro

A nyilatkozatot ado szemelye

I

.

a)
b)

A nyilatkozatot ad6: orszaggyiilesi kepvisel6
orsz6ggyrildsi kdpvisel6
az orsziggyiildsi k6pvisel6vel kdzds hdztartdsban dl6 hrizas- vagy dlettiirs (a
tov6bb i akb

an

: hdzas- / 6lett6rs)

c)

az orszirggyrildsi kdpviseldvel k<lzds hiztartflsban dl6 gyermek (a tov6bbiakban:
gyermek)

2.

Az orszitggytildsi kdpviselo neve: clr. Tapolczai Gergely

3

A hinas-lelett6rs neve: Hartai Krisztina

4.

A gyermek(ei) nev e: Szanku Amanda Bianka
Szanku Aruarilla Borka
Tapolczai Keve Botond
Tapolczai Hunor Bertold
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A) r6sz
VAGYONI NYILATKOZAT

I.
Ingatlanok'
1.

a)

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

b)

AzingatlanterUletnagys6ga:
361 m'

c)

Mtiveldsi 6ga (vagy a miivel6s al6l kivett tertilet elnevez6se):

d)

Az 6ptilet fii rendeltetdse szerintijellege (lak6hiz, Udtil6, gazdasdgi dptilet stb.), az
6pUlet alapteriilete:

e)

lakdhdz+uclvar, 70 m'
Az ingatlanjogi jellege (csal6di h6z, t6rsash6z, sztivetkezeti hdz, mtiemldk, miihely,
iizlet, mtiterem, rendel6, gardzs, brinyatelek stb.):

f)

A nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszonElvez6,b1rl6
stb.):

s)

tulcjdonos
K6zos tulajdon eseten a tulajdoni hanyad mdrteke: -----

h)

A szerzesjogcfme, ideje (a jogviszony kezdete): vetel,

1994.1 I .30.

2.
a)

A telepUlds neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):
Budapest

b)

Az ingatlan

WIII.
terti letnagys6ga

:

372 m'

Az ingatlan-nyilvintartisi adatokkal megegyez6en kell kittjlteni

!
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c)

Mtivelesi irga (vagy a mtiveles alol kivett tertilet elnevezdse):

d)

Az epiilet ff rendeltetdse szerintijellege (lak6hiz, iidiilo, gazdasigi dpiilet stb.),

az

dpUlet alaptertilete:

e)

lokds, hasznos alapteri)let 126,33 m'
Azingatlanjogijellege (csal6di h6z, t6rsashiz, szdvetkezetihi.z, mriemldk, m[ihely,

iizlet, miiterem, rendel6, garflzs, brinyatelek stb.):

f)

A nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos,6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszonElvez6,bedo
stb.):

g)

tulajdonos
Kdzds tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad mdrtflke:6/10

h)

A

szerzds jogcfme, ideje (a jogviszony kezdete): vdtel, 2019.07.09.
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II.
Nagy 6rt6kti ing6srigok

l. Gdpjirmfivek:
KIA C'arens

a) szemdlygdpkocsi:
a szerzds ideje, jogcfme:

tipus

201 1.08.28., vdtel

tfpus

b) tehergdpj6rmti, aut6busz:

a szerues ideje, jogcfme:
c) motorkerekpiir:

tfpus

a szerzes ideje, jogcfme:

2.Yizi vagy l6gi jrlrmti:
a)

jellege:

-

tipusa:

-

a szeruds ideje,

jogc(me:

-

3. V6dett mtialkotfs, v6dett Sytijtem6ny:
a) egyedi alkot6sok:

a szerz€,s ideje, jogcfme:

megnevezese

db

megnevezese

db

-----

b) gytijtemdny:

a szerzes ideje, jogcfme: -----

4.

Egydb, darabonkdnt vagy kdszletenkdnt (gyrijtemdnykdnt) a mindenkori kdpviseloi
alapdij hathavi d,sszegdt meghalad6 6rtdkr.i ing6siig:

a) megnev ezes;
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a szerzds ideje, jogcfme

5.

Ertdkpapirban elhelyezett megtakaritiis vagy egydb befektetds (rdszv6ny, kdtvdny,
reszjegy, kincst6rj egy, vagyonj egy. nagy drtdkr.i

b

iztos ftris. stb. ) :

megnevezes:

nevertdk, biztosftilsi osszeg

6.

Takarekbetetben elhelyezett megtakarft6s: ----- Ft

7.

A mindenkori kdpviseloialapdij hathavidsszegdt meghalad6 keszpenz: ----- Ft

8.

Az dsszessdgdben a mindenkori k6pvisel6i alapdij hathavi dsszegdt meghalad6
penzint€zeti sz6mlakdvetelds vagy mis, szerzodds alapj6n fenn6ll6 pdnzkdvetelds

a)

penzintezeti szilmlakoveteles:

forintban:
dev

b)

9.

iziban (fori ntdrtdken) : -----

m6s szerzodes alapjan fenn6llo penzkovetelds osszege: ----- Ft

M6s, jelent6sebb drtdkri vagyontiirgyak, ha azok egytittes 6rtdke a mindenkori

kdpviseloi alapdij hathavi dsszegdt meghaladja:
megnevezds: -----
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III.
Tartozfsok
Ebben a rovatban k6rjiik feltiintetni akdztartozis cim6n, valamint a pdnzint0zettel vagy
maginszem6lyekkel szemben esetlegesen fennill6 tartozisait

l.

Koztartozils (ad6, viim, illetdk, tb. jriruldk stb.): ----- forint

2.Penzintezettel szembeni tartozds (hitel, kdlcsdn stb.): 10.000.000 forint
3. Magdnszemdlyekkel szembeni tartozirs: ----- forint

IV
Egy6b ktizlend6k
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B) r6sz
r OVE, D E LE M

NYILAT KOZAT

(az orsziggyiil6si k6pvisel6 javadalmazfsin kiviili ad6ktiteles jtivedelmek)
1.

Foglalkoz6s a: ----Munkahelye: ----Sztinete lteti -e foglal koz itsit?: -----

Foglalkoziisabol szdrmazo havi adokoteles (brutt6) jovedelme:
----- Fr
2.

Az l. pontban frt foglalkoz6s6n kfviili, valamennyi olyan tev6kenysdge, amelybdl
ad6kdteles j 6vedel me szdrmazik:.

a)
b)
c)

A tevdkenysdg megnevezdse: oktatds

A kifizet6 szemdlye (kivdve a jogszab6lyon alapul6 titoktart6si kdtelezettsdg al6 es6
tev6kenysdg ek) : S IN AS Z
A jdvedelem rendszeressdge (havi, egydb rendszeressdg, eseti vagy iddszakos): dvi 5-6
alkalonr

d)

A j6vedelem (brutt6) 6sszege: vciltoz6 (2000 Ft - 3000 Ft/6ra) Ft

a)
b)

A tev6kenys6g megnevezdse: -----

c)
d)

Ajdvedelem rendszeress6ge (havi, egydb rendszeressdg, eseti vagy id6szakos):

A kifizet6 szemdlye (kivdve a jogszabilyon alapul6 titoktart6si kdtelezettsdg al6 eso
tevdkenysdgek): -----

----

Ajdvedelem (brutt6) dsszege: ----- Ft

Csak az orszriggyiil6si kipvisel6 tOltiki!
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C) r6sz
G AZDASAGI ERDEKELTSEGI

NYILATK OZAT

Gazdasrigi tf rsasigban fennrill6 tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:
r.

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

Gazdasigi tdrsas6g neve: ----Szdkhelye:

---

Gazdasdgi t6rsas6g form6ja:

----

Az drdekeltsdg form6ja (tulajdonos, r6szvdnyes, bt. esetdn beltag/kiiltag stb.): -----

A tulajdoni irdekelts6g keletkezdskori ar6nya: -----%
A tulajdoni drdekeltsdg jelenlegi ardnya: ----- yo
Nyeres6gb6l val6 r6szeseddse: ----- %

A

gazdasigi t6rsasigban viselt tiszts6ge: -----
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D) r6sz

KIMUTATAS
az orszitggyiil6si k6pvisel6nek az Orsz:Aggyiil6st6l, saj6t pdrtjft6l vagy
k6pvisel6csoportjit6l, illetve a ttirv6nyhoz6i munkdt timogat6 alapitvSnyt6l kapott, a
k6pvisel6 munkfjfnak ell6tris6hoz sziiks6ges vagy azzal szoros tisszefiigg6sben l6vd
juttatr{sokr6l 6s ingyenes hasznflatba adott dolgokr6l (a tov{bbiakban: juttatds)

A juttatrls ideje
201 tl. mri.ju,s

A j uttatrls megnevez6se
l'{otebook De ll Latilude

A juttatris 6rt6ke
245.500.- Ft

5480 +eger+tdska
201 1. muius

iP

2018. majus

t

e

hone

m ob

iI

ki.sziil i k

le.fonkar ty61,

inIe

rne t

18 990 - Ft
tonzeny szerinl

meghatdrozott ertdk
201 8. .ifinius

iizemanyagkdrtya

lorveny szerinl
meghaldrozott ertek

2018. ma.ius

Mobiltelefon lPhone X
64GB

270.852.- Ft

Csak az orszriggytil6si kdpvisel6 tolti ki!
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E,) r6sz

KIMUTATAS
az orszilggytil6si k6pvisel6nek kdpviseldi megbizatis6val tisszefiigg6sben kapott
ajdnd6kair6l6s az e nyilatkozat D) pontja al{ nem tartoz6 ingyenes juttatisair6l (a
tovribbiakban : ajf nd6k)

Az ajrind 6kozis ideje

Az

ajrin d6k m egn evez6se

Az ajrind6k 6rt6ke

Csak az orsz6ggyiildsi kdpviselti t6lti kil
id6pon$a: 2019.12.31, J6v6hagyva: 2020.01.06. Nyomtatva: 2020.01.08.
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F) r6sz

KIMUTATAS
bfrmilyen tev6kenys6ge, ing6, vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhezffiz6d6 egy6b
jogosultsfga alapjin, tovdbbi e nyilatkozat C) pontjiban megieltilt gazdasigi
t6rsasig(ok)nak juttatott 6llami, illetve eur6pai uni6s t6mogat6sokr6l (a tov:lbbiakban:
t6mogatis)
A t{mogat{s

A t{mogat{s

A tdmogatds

A t{nrogatdst

jogosultja

megszerz6s6nek

megszerz6s6nek

nyfjt6

jogcinre, nr6dja

iddpontja

Kelt: Buclapesl , 2020

ev

A trimogatris cdlja

A tdmogatdst
6rt6ke

.januor h6 0l . nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem egy kdzds hiutartflsban el6 hdzas-l6lett6rsam,

hdzasldrsam

valamint a velem k6z6s hiztartdsban 6l<i gyermeke(i)m,
n

y i latkozatifil nyi I atkozata i t.

a kdpviselo al ilirdsa

Csak az orsz6ggytildsi kipvisel6 titlti ki!
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