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Az országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI' törvény
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A nyilatkozatot
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a)
b)

A nyilatkozatot

adó-: c') uz clt',t:tigg.vííle'si képvi,sel|il,el tr.ö:ii,s htizlttrtri";llctn él(i g1,enntk

országgyúlési képviselő

az országgyűlési képviseltivel közös
(a továbbiakban

o)

adó személye

:

háztartásban élo házas- Vagy élettárs

házas-/élcttárs)

a'z ors'zággyúlési képviselővel közös

lráztartásbarr élő gyerrrrek

(a továbbiakban: gyerrnek)

z.
3'
4.

Az országgyűlési képviselő neve:

CsrÍll.l,i Tamtis

Aházas-léIettárs ncve:

A gyermek(ei)

neve: C,sfuLv'i KentleThmús

Csak a saját szernélyére vonatkozó adatokat töltse ki (aláhÍrzirssal vagy bekarikázással)!
Vagyoni áIlapot időpontja: 2019'12.31' Jóváhagyva: 2020.01.29. Nyomtatva: 2020'01.30

A) rész

VAGYONI NYILATKOZA'T
I;

IngattanoÉ
1

a)

A település neve, ahol azingatlanfekszik (Budapesten kerület is):

b)

Az ingatlan területnagysága:

c)

Művelési ága (vagy

d)

Az épület fő rendeltetése szerinti jellege (lakőhán, i'idülő, gazdasági épület stb.), az

a múvelésalól kivett terület elnevezése)

épület alapterülete:

e)

Azingatlanjogi jellege (családi ház, társaslráz,szövetkezetiház,
izLet, műterem, rendelő, garázs, bányatelek stb.):

f)

A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó' haszonélvezó,bérlő

műemlék, mtihely,

stb.):

g)
h)

Közös
'

A

tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: --_

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete):

Az ingatlan-nyilvántartási adatokkal megegyezően kell ltitölteni

---

!

vagYoni átlapot időpontja: 2019.12'31. Jóváhagyva: 2020.07.29. NYomtatva: 2020.01'301
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il.
Nagy értékűingóságok
1.

Gépjárművek:
típus

a) személygépkocsi:

a szerzés ideje, jogcíme

típus

b) tehergépj ármú, autóbusz

a szerzés ideje, jogcíme:

típus

c) motorkerékpár:

a szerzés ideje, jogcíme:

2.v|zi vagy légi jármű:
a)

jellege:
típusa:

a szerzés ideje, jogcíme:
3.

Védett műalkotáso védett gyÍíjtemény:

a) egyedi alkotások:

megnevezese

db

megnevezése

db

a szerzés ideje, jogcíme: -----

b) gyíijtemény:

a szerzés ideje, jogcÍme: -----

4.

Egyéb, daraborrkérrt vagy készleterrkérrt (gyűjterrrényként) a minden'lrori képvisclői
alapdíj hathavi összegét meghaladó értékűingóság:

a) megnevezés:

a szerzés ideje, jogcíme:
Vagyoni állapot időpontja: 2o19.12.31' Jóváhagyva: 2020.01'29. Nyomtatva: 202o.o7.30.
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5.

Értékpapírbanelhelyezett megtakaritás vagy egyéb beíektetés(részvény,kötvény,
részjegy, ki ncstárj egy' vagyonj egy' n agy értékiibiztosítás, stb. )
:

megnevezés:
névérték,biztosítási összeg

6.

Takarékbetétbenelhelyezettmegtakarítás: 0 Ft

7.

A mindenkori képviselői alapdíj hathavi összegét neghaladó készpéttz0 Ft

I

Az összességében

a)

pénzintézetiszárnlakövetelés

mindenkori képviselői a|apdíj lrathavi összegét meghaladó
pénzintézetiszámlakövetelés vagy más, szerződés alapjárr fennálló pénzkövetelés
a

forintban: 0
dev izÍtban ( forintértéken) : 0

b)
9

más szerződés alapján fennálló pénzkövetolés összege: í/ Ft

Más, jelentősebb értékíivagyontárgyak, ha azok együttes értékea mindenkori
képviselői alapdíj hathavi összegét rleglralaclja
:

megnevezes: -----

vagYoni áIlapot időpontja: 2019'12.31. Jóváhagyva: 2020'01'29' NYomtatva: 2020.01'30'
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ilL
Tartozások
Ebben a rovatban kérjük feltüntetni a köztartozás címén,valamint a pénzintézettel vagy
magánszemélyekkel szemben esetlegesen fennálló tartozásait
1. Köztartozás (adő, vám, illeték, tb. járulék stb.): ----- forint

2.Péruíntézettelszembeni tartozás (hitel, kölcsön

stb.):

---

forint

3. Magánszemélyekkel szembeni tartozás; ----- forint

IV.
Egyéb kiizlendők

Vagyoni áilapot idópontja: 2019.72.31, Jóváhagyva: 2020.01.29. Nyomtatva: 2020.01.30,
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C) rész

GAZDASÁGI ÉRDEKELTSÉGIIYYILATK 0,Z,AT
Gazdasági társaságban fennálló tisztsége vagy érdekeltsége:
I.
1

Gazdasági társaság neve] -----

2.

Székhelye: -----

3.

Gazdasági társaság formája: ---_

4.

Az érdekeltségformája (tulajdonos, részvényes,bt.

5.

A tulajdoni érdekeltség keletkezéskori aránya: -----%

6.

A fulajdoni

7.

Nyereségből való részesedése : ---_

8.

A gazdasági

esetén beltag/ktiltag stb.):

--_-

érdekeltség jelenlegi aránya: ----- %
oÁ

társaságban viselt tisztsége: -----

Vagyoni állapot időpontja: 2019'12.31. Jóváhagyva: 2o2o.o1.29. Nyomtatva: 2a20.07.30.
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F) rész

KIMUTATÁS
bármilyen tevékenysége, ingó, vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhez ftlződti egyéb
jogosultsága atapjín, továnná e nyilatkozat C) pontjában megielölt gazdasági
társasá"g(ok)nak juttátbtt állami, illetve európai uniós támogatásokról (a továbbiakban:
támogatás)
A támogatás

A támogatás

A támogatás

A tánrogatást

jogosultia

megszerzésének

megszerzésének

nyújtó

.iogcimc' módja

időpontja

Kelt: Budapest

,

A tárnogatás cólja

A tánlogatást
értéke

2020 év 0I hó 30. nap

Jelen nyilatkozatomat, mint tisztségvise lővel közös
svermek adom
9r

háztartásban élő házas- / élettárs /
I

Kérjiik a rnegfc|elő részt aláhúzni!
Kiskorú gyermek esetén a szülő vagy a törvényes képviselő aláírása.

vagYoni áItapot időpontja: 2019.12'31. Jóváhagyva: 2020'o1'29. Nyomtatva: 2020.01.30

Adatvédelmi táiékoztató és nyilatkozat

Alulírott Csányi Kende Tamás a jelen rryilatkozaton feltüntetett aláírásommal kifejezetten
hozzájfuu\ok ahlroz, hogy az országgyűlésrol szóló 2012. évi XXXVI. törvény 90.$ (2)
bekezdése a|apján kötelezően benyúitott vagyorrnyilatkozatomat a Jobbik Magyarországért
Mozgalorn (1113 Budapest, Villányi út 20lB) az európai Általáno' Adatvédelmi Rendelet,
(Gerreral Data Protection Regulation,
6. cikk (1) a) pontjábarr talállrató önkéntes
',GDPR'')

hozzájátu|ás alapján kezelje, és azokat azországgytilésrol szőlő2012. évi XXXVI' torvény 94.
$ (2) bekezdése ellenére, a r.r,rvrr,..iobbik'h3lronlapor-r nyilvárrosságrahozza.

a

tájékoztatást, Irogy aclatainrat és aZ adatkezeléshez való
hozzájfuu|ásonrat az adatkezelonél bármikor írásbarr rrródosíthatont, visszavonhatonr, valamint
személyes adatainr kezelésével összefiiggésben ti!ékoztatást kérhetek azadatkeze|ótől.

Tudornásul VeSZem azt

Amennyiben az adatkezelés jogszerűségét kiÍbgáSolotn' tájéko'ztatást kérhetek személyes
adataim kezeléséről,valamint kérhetem a személyes adatainak helyesbítését,illetve törlését'
visszavonását, élhetek adathordozási-, és tiltakozási jogomrnal az adatkezelőrrél, valanrint a
Nernzeti Adatvédelmi és Információszabaclság Hatóságlroz, illetve bírósághoz fordulhatok.

Aláírásornmal nyilatkozom, hogy elolvastanr és elfogadtam aZ adatkezelési szabályokat.
Kelt: Budapest, 2020. január 30

