Az országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény
Vag1l

o

n- és gazdas ógi

érdekelts

az otszdggyűlésí képviselővel közös

1. sz.

melléklete alapján

égi nyilatko zat

hóztartósban élő hózas- vagy

élettdrsa és gyermeke(i) szómóra

A nyilatkozatot adó személye

1

a)
b)

A nyilatkozatot adó : b) az országg;űIési képviselővel közös hóztartdsban élő házasvagl éIettcirs
országgyalésiképviselö
azországgyúlési képviselővel közös

háztartásban élő házas- vagy élettárs

(a továbbiakb an: házas- l élettárs)

c)
2.
3.
4.

az országgyúlési képviselővel közös
(a továbbiakban: gyermek)

Az

hánatásban élő gyermek

országgyúlési képviselő neve: Maglar Zoltón

Aházas-/é|ettárs neve: Maglar_Madarász Dorina

A gyermek(ei) neve:

Csak a saját személyérevonatkozó adatokat töltse ki (aláhúzással vagy bekarikázással)!
Vagyoni állapot időpontja: 2019.12.31. Jóváhagyva: 2020'01.29. NyomtaMa: 2020'o1.29.
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A) rész

VAGYONI IYYILATKOZAT

L
Ingatlanok.
1.

a)

A település neve, ahol az íngatlan fekszik (Brdapesten kerület is)

b)

Az ingatlan területnagysága:

c)

Múvelésiága (vagy

d)

Az épület fő rendeltetése szerinti jellege (|akőhén, tilülő, gazdasági épület stb.), az

a művelés alól kivett terület elnevezése)

épület alapteriilete:

e)

Az ingatlanjogi jellege (családi

ház, társasház, szövetkezetiház, műemlék, műhely,

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

0

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

g)

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

h)

A szerzésjogcíme,ideje

(a

jogviszony kezdete): -----

Az ingatlan-nyilvántartási adatokkal megegyezően kell kitölteni!
Vagyoni állapot időpontja: 2019'12.31' )óváhagyva: 2o20.o1'29. Nyomtatva: 2o20.o1.29'

J

IL
Nagy értékűingóságok
1. Gépjárművek:
a) személygépkocsi:

a szerzés ideje, jogcíme:

Kia Ceed

típus

20]8, adósvétel

típus

b) tehergépjármű, autóbusz:
a szerzés ideje, jogcíme:

típus

c) motorkerékpár:
a szerzés ideje, jogcíme:

2.vízl vagy

légi jármű:

a) jellege:

típusa:

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

megnevezese

db

megnevezése

db

a szerz'és ideje, jogcíme: -----

b) gytijtemény:

a szerzés ideje, jogcíme: -----

4.

Egyéb, darabonként vagy készletenként (gyiíjteménykénQ a mindenkori képviselői
alapdíj hathavi összegét meghaladó értéktíingóság:

a) megnevezés:

a szetzés ideje, jogcíme:
vagYoni áIlapot időpontja: 2019.12'31. Jóváhagyva: 2o2o.o1'29' Nyomtafua: 2o2o.o1'29.
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5.

Értékpapírbanelhelyezett megtakarítás vagy egyéb befektetés (részvény,köwény,
észje gy, kincstárj egy, vagyonj egY, naBY értéktíbiztosítás, stb. ) :

r

megnevezés:
névérték,biztosítási összeg:

6.

Takarékbetétben elhelyezett megtakarítás: 0 Ft

7.

A mindenkori képviselői alapdíj hathavi

8.

Az összességében a mindenkori képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó

összegét meghaladó készpénz:?Ft

pénzintézeti számlakövetelés vagy máq szerzíídésalapj án fennálló pénzkövetelés :

a)

pénzintézetiszámlakövetelés:
forintban: 1.400.000
devizában (forintértéken): 0

b)
9.

más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés összege: 0 Ft

Más' jelentősebb értéldvagyontárgyak, ha azok együttes értékea mindenkori
képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladja:
megnevezés:

Vagyoni állapot időpontja: 2019.12.31. )óváhagyva: 2o20.o1.29' Nyomtatva: 2o2o'o1.29.
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ur.
Tartozások
Ebben a rovatban kérjük feltüntetnÍ aköúartozás címén,valamint apénnntézettel vagy
magánszemélyekkel szemben esetlegesen fennálló tartozásaÍt
l,Köztartozás

(adó, vám, illeték, tb. járulék stb.):

2.Péruintézettel szembeni tartozás (hitel, kölcsön

_--

forint

stb.):

_--

forint

3. Magénszemélyekkel szembeni tartozás: ----- forint

IV.
Egyéb közlendők

Vagyoni állapot időpontja: 2019'L2'31.1óváhagyva: 2020'07.29. Nyomtatva: 2o2o,o1.29,
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C) rész

GAZDASÁGI ÉRDEKELTSÉGIIYYILATKoZAT
Gazdasági társaságban fennálló tisztsége vagy érdekeltsége:

L

1. Gazdasági társaság neve: ----2. Székhelye: ----3. Gazdasági társaság formája: --_
4. Az érdekeltségformája (tulajdonos, részvényes,bt. esetén beltag1kiiltag
5. A tulajdoni érdekeltségkeletkezéskori aránya: _-_%
6. A fulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: _-_%
7. Nyereségből való részesedése: _-_ %
8. A gazdasőgi tarsaságban víselt tisztsége: _---

stb.):

---

vagYoni állapot időpontja: 2019'12.31, Jóváhagyva: 2020,07'29. Nyomtatva: 2o20.o1'29.
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F) rész

KIMUTATÁs
bármilyen tevékenysége, ingó, vagy íngatlan tulajdona, illetve ezekhezftiződő egyéb
jogosultsága alapján, továbbá e nyÍlatkozat C) pontjában megjelöIt gazdasági
társaság(ok)nak juttatott államio ílletve európai uniós támogatásokról (a továbbiakban:
támogatás)
A támogatás
jogosultja

A támogatás
megszerzésének

A támogatás

A támogatást

megszerzésónek

nyújtó

jogcíme' módja

Kelrt;

A támogatás célja

A támogatást
értéke

időpontia

Mosonmaglaróvór ,2020 év 0I hő 28.nap

Jelen nyilatkozatornat, mint tisztségviselővel közös

háztartásban élő házas- / élettárs

gyennek adom.
}o_1.-q*=

'M.^*

a|áírás

l

o Í} "^

Kérjük a megfelelő részt aláhúzni!
Kiskoru gyermek esetén a szü|ő vagy

a törvényes

képviselő aláírása.

Vagyoni állapot időpontja: 2o19.12.31. Jóváhagyva: 2020.01.29. Nyomtatva: 202o'o1.29.

Adatvédelm i tájékoztató és nyilatkozat

Alulírott Magyar-Madatász Dorina a jelen nyilatkozaton feltüntetett aláírásommal kifejezetten
bozzájárulok ahhoz, hogy az országgyúlésről szőlő 2012. évi XXXVI. törvény 90.$ (2)
bekezdése alapján kötelezően benffitott vagyonnyilatkozatomat a Jobbik Magyarországért
Mozgalom (1113 Budapest, Villányi iÍ20lB) az ewőpai Általá''os Adatvédelmi Rendelet,
(General Data Protection Regulation, ,,GDPR'') 6. cikk (1) a) pontjában található önkéntes
hozzájáru|ás alapján kezelje' és azokat az országgyílésről szőIő 2012. évi XXXVI. ttirvény
94. $ (2) bekezdése ellenére, a wwwjobbik.hu honlapon nyilvánosságrahozza.

Tudomásul veszem azt a tájékoztatást, hogy adataimat és az adatkezeléshez való
hozzájárulásomat az adatkezelőnél bármikor írásban módosíthatom, visszavonhatom,
valamint személyes adataim kezelésévelösszefiiggésben tájékoztatást kérhetek aZ
adatkezelőtől.

Amennyiben az adatkezelés jogszeniségétkifogásolom, tájékoztatást kérhetek személyes
adataim kezeléséről' valamint kérhetem a személyes adatainak helyesbítését,illetve törlését,
visszavonását, élhetek adathordozási-, és tiltakozási jogommal az adatkezelőnél, valamint a
Nemzeti Adatvédelmi és Informácioszabadság Hatósághoz, illetve bírósághoz fordulhatok.
Aláírásommal nyilatkozom, hogy elolvastam és elfogadtamazadatkezelési szabályokat.

Kelt: Mosonmagyaróv ár, 2020.j anuár 28

