Az országgyűlésről szóló 2012' évi XXXVI. törvény l. sz. melléklete alapján
Vugy o n- és g uzdas úgi ér deke lts égi ny ilatkozat

azorszúggy""':,:,r;::;,':::::"::í;:::;:élőhdzas-vagy

A nyilatkozatot adó személye
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a)
b)

A nyilatkozatot adó

'.

c')

a: or,s:ágg,[ílési l;ópvi,sel(h,el közö:; htizÍttrttí'ybtttt él(íg,erntek

országgyűlési képviselő

azországgyűlési képviselővel közös

háztartásban élő házas- vagy élettárs

(a további akban: házas-/él ettárs)

c)
2.
3.
4.

az országgyíilési képviselővel közös
(a továbbiakban: gyermek)

Az országgyűlési képviselri neve:

háztartásban élő gyerrnek

C.yrill'vi Tamás

Aházas-lélettárs neve:

A gyermek(ei)

neve: Csún.yi Htttttll' Levettle

Csak a saját szerrrélyérevonatkozó adatokat töltse ki (aláhirzássa| vagy bekarikázással)!
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A) rész

VAGYONI NYILATKOZAT
I.

Ingatlanok'
1.

a)

A település neve, ahol azingatlan fekszik.(Budapesten kerület is):

b)

Azingat|anterületnagysága:

c)

Művelési ága (vagy

d)

Az épület ftí rendeltetése szerinti jellege (Iakőház, inülő, gazdasági épület stb.), az

a művelés alól kivett terület elnevezése):

épület alapterülete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház, szövetkezetiház, műemlék, műhely,
úzlet, műterem, rendelő, garázs, bányatelek stb.):

0

A nyilatkozó jogállása (fulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező,bérlő
stb.):

g)

Közös fulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: ----

h)

A

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ---_-

Az ingatlan-nyilvántartási adatokkal megegyezően

kel l kitölteni

!

Vagyoni állapot időpontja: 2019.12'31. Jóváhagyva: 2020.01,29. Nyomtatva: 2020.01'30.
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u.
Nagy értékűingóságok
1.

Gépjárművek:
típus

a) személygépkocsi:

a szerzés ideje' jogcíme:

típus

b) tehergépj ármu, autóbusz:
a szerzés ideje, jogcíme:

típus

c) motorkerékpár:

a szerzés ideje, jogcíme:

2.vizi vagy

légi jármű:

a) jellege:

típusa:

a szerzés ideje, jogcíme:
3. Védett műalkotás, védett gyűjtemény:
a) egyedi alkotások:

megnevezése

db

megnevezése

db

a szerzés ideje, jogcíme: ----

b) gyűjtemény:

a szerzés ideje, jogcíme: -----

4

Egyéb' darabonként vagy készletenként (gytijteményként) a mindenkori képviselői
alapdíj lratlravi összegét rrreglraladó ér1ékűirrgóság:

a) megnevezés:

a szerzés ideje, jogcíme:
Vagyoni állapot időpontja: 2019.72.31. Jóváhagyva: 2020.01'29. Nyomtatva: 2020.01'30.
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5.

Értékpapírbanelhelyezett megtakarítás vagy egyéb befektetés (részvény,kötvény,
részje gy, kincstárj egy, vagyonj egy, nagy értékiibiztosítás, stb. ) :

megnevezés:

Start-szhnla

rrévérték,biztosítási összeg:

50.000 Ft,

6.

Takarékbetétbenelhelyezett megtakarítás: 0 Ft

7.

A mindenkori képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó készpénz: 0Ft

8.

Az összességében

a)

pénzintézeti számlakövetelés

mindenkori képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó
pénzintézetiszámlakövetelés vagy más, szerződés a|apjánfennálló pénzkövetelés:
a

forintban: 0
devizában (forintértéken): 0

b)
9.

más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés összege: 0 Ft

Más, jelentősebb értékíÍvagyontárgyak, ha azok együttes értékea mindenkori
képviselői al apdíj hathavi összegét meghaladj a :
megnevezés

vagyoni állapot idópontja: 2019.72.37. Jóváhagyva: 2020.01.29. Nyomtatva: 2020.07.30
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III.
Tartozások
Ebben a rovatban kérjiik feltüntetni a köztartozás cÍmén, valamint a pénzÍntézettelvagy
magánszemólyekkel szemben esetlcgcscn fennálló tartozósait
1. Köztartozás (adő, vám, illeték, tb. járulék stb.): ---_ forint

2.Péruintézettel szembeni i,artozás (hitel, kölcsön

stb.):

---- forint

3. Magánszemélyekkel szembeni tartozás: ----- forint

ry.
Egyéb közlendők

vagyoní állapot időpontja: 2079.12.31. Jóváhagyva: 2020.01.29' NYomtatva: 2020.01.30.
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C) rész

GAZDASÁGI ÉRDEKELTSÉGINYILATKOZAT
Gazdasági társaságban fennálió tisztsége vagy érdekeltsége:

L

1.

Gazdasági társaság neve: -----

2.

Székhelye: ---*

3.

Gazdasági társaság formája:

4.

Az érdekeltségformája (tulajdonos, részvényes,bt. esetén beltag/ktiltag stb.): -__

5'

A tulajdoni érdekeltségkeletkezéskori aránya: -----

6.

A trrlajrloni érdekeltség jelenlegi aránya: ----- %

7.

Nyereségből való részesedése:--_-

8. A

----

%

%,

gazdasági társaságban viselt tisásége: -----

Vagyoni áttapot időpontja: 20L9.12'31' Jóváhagyva: 2020.01.29. Nyomtatva: 2020.01.30.
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F) rész

KIMUTATÁs
bármilyen tevékenysége, ingó, vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhez ftlződő egyéb
jogosultsága alapján, továbbá e nyilatkozat C) pontjában megieltilt gazdasági
társaság(ok)nak juttatott állami, illetve európai uniós támogatásokról (a továbbiakban:
támogatás)
A támogatás

A támogatás

A támogatás

A támogatást

jogosultia

rnegszerzésének

megszerzésének

nyú'itó

jogcíme' módja

időpontja

A tántogatás cólja

A támogatást
értéke

Kelt: Budaprest , 2020 év 01 hó 30. nap

Jelen nyilatkozatotnat, mint tisztségviselővel közös
gyermek adom.

-Kérjük

háztartásban élő lrázas -

l

éleÍtárs l

a rnegfelelő részt alálrúzni!

Kiskorű gyerrrlek esetélr a szülő vagy a törvényes képviselő aláírásir'
VagYoni áIlapot időpontja: 2019.12,31. Jóváhagyva: 2o2o.o1'29. NYomtatva: 2020.01.30.

Adatvédelmi tájékoáató és nyilatkozat

Alulírott Csányi Hunor Levente a jelerr rryilatkozaton feltüntetett aláírásommal kifejezetten
|tozzájárulok ahhoz, hogy az országgytilésröl szóló 2't)I2. évi XXXVI. törvérry 90.$ (2)
bekezdése alapján kötelezően benyújtott vagyonnyilatkozatomat a Jobbik Magyarországéft
Mozgalom (ll13 Budapest' Villányi űt20lB) az európai Általános Adatvédelmi Rendelet,
(General Data Protection Regulation, ,,GDPR'') 6. cikk (l) a) pontjában található önkéntes
hozzájáru\ás alapjárr kezelje, és azokat azOrszággyŰrlésről szóIő2012. évi XXXVI. torvény 94.
$ (2) bekezdése ellenére, a rvrvr}'..iobbjh=!]r_r lronlaporr rryilválrosságrahozza.

tájékoztatást, lrogy adataimat és az adatkezeléslrez való
hozzájárulásomat az adatkezelőnél bármikor írásban nródosíthatom, visszavonhatom, valamirrt
személyes adataim kezelésével összefüggésben tájékoztatást kérhetek az adatkez'e1őtő|.

Tudomásul veszem azt

a

Amennyiben az adatkezelés jogszerűségét kifbgásolotn, tájékoztatást kérhetek személyes
adataim kezeléséről,valamint kérhetem a személyes adatainak helyesbítését,illetve törlését,
visszavonását, éllretek adathordozási-, és tiltakozási jogomrrral az adatkezelorrél, valamint a
Nernzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve bíróságlroz Íbrdullratok.
Aláírásommal nyilatkozom' hogy elolvastan és elÍbgadtan1az adatkezelési szabályokat.
Kelt: Budapest, 2020' január 30

