Az országgyűlésről szóló 20l2. évi XXXVl. törvólry l. sz. rrrelléklete alapján
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A nyilatkozatot adó személye

A nyilatkozatot adó
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országgyű1ési képviselő

az országgyűlési képviselővel közös
(a továbbiakban : házas-lélettárs)

háztartásban élti házas- vagy élettárs

az orszá'ggyűlési képviselővel közös
(a továbbiakban: gyermek)

lráztartásban élő gyerrrrek

2

Az országgyírlési képviselő neve:

3

A házasJélettárs

4

A gyerrnek(ei) neve:
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Csak a sajál személyére vonatkozó adatokat töltse ki (aláhírzással vagy bekarikázással)!
VagYoni állapot időpontja: 2019.12'31. Jóváhagyva: 2020.01'29. NYomtatva: 2020.01'30'
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A) rész

VAGYONI NYILATKOZAT
I.

Ingatlanok.
1.

a)

A település neve, ahol azingatl'an fekszik (Budapesten kerület

b)

Az ingatlan területnagysága:

c)

Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terü|et elnevezése):

d)

Az épület fő rendeltetése szerinti jellege (lakőház, tidtilő' gazdasági épület stb.), az

is):

épiilet alapterülete:

e)

Az

ingatlan jogi jellege (családi lráz, társasltáz, szövetkezeti ház, nrÜremlék, rrrűhely,

üzlet, műterem, rendelő, garázs, bányatelek stb.):

0

A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó' illetve

tartós használő,lraszonélvező,bér|ő

stb.):

g)

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

h) A szeruésjogcíme, ideje (a jogviszony

kezdete): -----

Az ingatlan-nyilvántartási adatokkal rnegegyezőeIl kell kitölteni

!

Vagyoni áIlapot időpontja: 2019.12.31. Jóváhagyva: 2o2o.01'29. Nyomtatva: 2020'01'30.
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il.
Nagy értékűingóságok
1.

Gépjárművek:
típus

a) személygépkocsi:

a szerzés ideje, jogcírne

típus

b) tehergépjánrrű' autóbusz

a szerzés ideje, jogcíme:

típus

c) motorkerékpár:

a szerzés ideje, jogcírne

2.Yízi 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) gytijtemény

a szerzés ideje, jogcirne: -----

4.

Egyéb, darabonként vagy készletenként (gyűrjtenrenyként) a mindenkori képviselői
alaptlíj hathavi osszcgét meghaladó értékúirrgrjság:

a) megnevezés:

a szerzés ideje, jogcíme
Vagyoni állapot időpontja: 2o19.12.31' Jóváhagyva: 2020'01.29. Nyomtatva: 2o2o.01'30.
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5.

Értékpapírbanelhelyezett megtakarítás vagy egyéb befektetés (részvény,kötvény,
részj egy, kincstárj egy, vagyonje gy, na1y értékíibiztosítás, stb') :

megnevezéS:

Sturt-,sztinilcr

névérték,biztosítási összeg:

(t5.000

6.

Takarékbetétberr elhelyezett megtakarítás: 0 Ft

7.

A mindenkori képviselői alapdíj hathavi

I

Az összességében

a)

pénzintézetiszámlakövetelés

F-r,

összegét nreghaladó készpéttz:0 Ft

mindenkori képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó
pénzintézetiszámlakövetelés vagy más' szerződés alapján fennálló pénzkövetelés
a

forintban: 0
devizábarr (forintértéken) : í/

b)
9

más szetződés alapján fennálló pénzkövetelés összege: 0 Ft

Más' jelentősebb értékűvagyontárgyak' ha azok együttes értékea mindenkori
képvi selői alapdíj hathavi osszegét rrreglraladj a
:

megnevezes

Vagyoni átlapot időpontja: 2o19'12.31' Jóváhagyva: 2020'01.29. Nyomtatva: 2020.01.30'
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ilL
Tartozások
Ebben a rovatban kérjiik feltíintetni a köztartozás címén,valamint a pénzintézettel vagy
magánszemélyekkel szemben esetlegesen fennálló tartozásait
1. Köztartozás (adő, vám, illeték' tb. járulék stb'): ----- forint

2.Pénzintézettel szembeni tartozás (hite|, kölcsön

stb.):

---- forint

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

IV.'

Egyéb közlendők

Vagyoni áilapot időpontja: 2019'12.31. Jóváhagyva: 2020.01'29. Nyomtatva: 2020.07.30.
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C) rész

GAZDASÁGI ÉRDEKELTSÉGINYILATKoZAT
Gazdasági társaságban fennálló tisztsége vagy érdekeltsége:
I.

1.

Gazdasági tarsaság neve: -----

2.

Székhelye: -----

3.

Gazdasági társaság formája:

4.

Az érdekeltségformája (tulajdonos, részvényes,bt.

5.

Atulajdoni érdekeltségkeletkezéskoriaránya: -----%

6.

A tulajdoni érdekeltség jelenlegi

7.

Nyereségből való részesedése;-----

8.

A gazdasági

**esetén beltag/ktiltag stb.):

----

aránya'. ----- %
Yo

társaságban viselt tisztsége: -----

Vagyoni átlapot időpontja: 2019.12.37. Jóváhagyva: 2o2o.01.29. Nyomtatva: 2020.01.30.
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F) rész

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

A támogatás

A tárnogatás

jogosultja

megszerzésének

megszerzésének

iogcíme. módja

időpontja

A támogatást

.

A támogatás célja

A támogatást
értéke

nyú.itó

Kelt: Butlapcst ,2020 év 0l hő 30.nap

Jelen nyilatkozatomat, mint tisztségviselővel közös
gJ.t-.!. adom.

háztartásban élő

e

altas

Kérjük a megfclelő részt alálrűzni!

Kiskorű gyermek esetétr a szülő vagy a törvényes képviselő aláirása.
vagYoni átlapot idópontja: 2019.12'31. Jóváhagyva: 2020'01.29' Nyomtatva: 2020.01.30.

Adatvéde lm

i

táj

ékoztató és rry i l atko zat

Alulírott Csányi ZétényAtilta a jelen rryilatkozatorr feltüntetett aláírásommal kifejezetterr
hozzájáru|ok ahhoz, hogy az országgyűlésrol szó|ő 2012. évi XXXVI' törvénv 90.$ (2)
bekezdése alapján kötelezően berryújtott vagyonnyilatkozatonrat a Jobbik Magyarországért
Mozgalom (11l3 Budapest, Villányi út 20lB) az etrrópai Általános Adatvédeln-ri Rerrdelet,
(General Data Protection Regulation, ,,GDPR'') 6. cikk (l) a) pontjában található önkéntes
hozzájáru|ás alapián kezelje, és azokat azOrszággyirlésr'ől sz'őIo 2012. évi XXXVI. törvény 94.
rryilvárrosságrahozza.
$ (2) bekezdése ellenére' a 3gr1ii9-l1!:Llr!rrr honlapon
tájékoztatást, hogy adataimat és aZ adatkezeléshez való
hozzájáru|ásonrat azadatkezelonél bármikor írásban módosítlratont, visszavonhatom. valamint
személyes adataim kezelésével összefüggésben tájékoztatást kérlretek az adatker'előtőL.

Tudomásul veszem azt

a

Amennyiben az adatkezelés jogszerűségét kifogásolont, tájékoztatást kérhetek személyes
adataim kezeléséről,valamint kérhetem a szeniélyes adatainak helyesbítését,illetve törlését,
visszavonását, élhetek adathordozási-, és tiltakozási jogonrmal az adatkezelőnél, valamint a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve bírósághoz fordullratok.
Aláírásommal nyilatkozom, hogy elolvastam és elfogadtam aZ adatkezelési szabályokat.
Kelt: Budap est, 202a. január 30.

