Az országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. torvény 1. melléklete alapján
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A nyilatkozatot adó személye

1.

A nyilatkozatot adó: rn'szagg1'íílésiképvisel(í

a)
b)

országgyűlésiképviselő
az országgyűlési képviselővel közös
tovább i akb an'' házas-

c)

háztarlásban élőházas- Vagy élettárs (a

l él ettárs)

az orszítggyűlési képviselővel közös
gyermek)

háztartásban élő gyermek (a továbbiakban

2. Lz országgyűlési képviselő neve'' Ander Balítzs
3. Aházas-lé|ettárs neve: Anc]enú Röszlet' Eriku
4. A gyermek(ei) neve: Ander Botonel
Ander Nintrócl
Ander Koppiury
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A) rész

VAGYONI I\-YILATKOZAT

L
Ingatlanok
1.

a)

A település neve, ahol azingat|anfekszik (Budapesten kerület is)
.Bctt'cs

b)

Azingatlanterületnagysága.

)/m

c)

Művelési ága(vagy a művelés alól kivett terület elnevezése)

d)

Az épület fo rendeltetése szerinti jellege (lakoház, üdülő, gazdasági épület stb.), az
éptilet alaptenilete:

e)

I{rras,

)/

n?

2

Azingatlanjogi jellege (családi ház,társasház,szövetkezetiház,
üzlet, műterem, rendelő, garázs, bányatelek stb.):

műemlék, műhely,

tar,sashaz

0

A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használo,haszonélvezó,bérlő
stb ):

tulajdonos

s)

Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéko. Ii2

h)

A

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): adásvétel, 2007. 02. 07.

2.
a)

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

b)

Az ingatlan torttletnagysága:
4350 nt:

Az ingatlan-nvilvrántartási adatok{Ql megegyezően kell kitölteni!
Vagyoni átlapot időpontja: 2020.12.31. Jóváhagyva: 2021.o1.24. Nyomtatva: 2021.07'24'

3

c)

Művelési ága (vagy a művelés alól kivett tenilet elnevezése):
zarÍkeríimíivelé,salól kiyett teriileÍ és gazdasdgi épiilet

d)

Az épület fo rendeltetése szerinti jellege (lakoház, üdülő, gazdasági éptilet stb.), az
épület alaptenilete:

e)
0

épiitet, 32 nf
Az ingatlan jogi jellege (családi ház' társashÍtz, szövetkezetiház,
üzlet, műterem, rende|ő, garázs, bányatelek stb.):

műemlék, műhely,

zúrtkert
A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező,bér|ő
stb.):

s)

Íulcjclcnos
Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: li1

h)

A

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ctdasvétel, 20]9. l

I'

20.

3.
a)

A település neve, ahol azingat|an fekszik (Budapesten kenilet is):
Barcs

b)

Azingatlanteniletnagysága.
1399 m'

c)

Művelési ága (vagy

a művelés alól kivett

tenilet elnevezése):

kive |t lctkóhaz, ttdl,cil'

d)

Az épület fo rendeltetése szerinti jellege (lakóház, üdüló, gazdasági épület stb.), az
épület alapterülete:

e)

lakóház,

]

31 ttt'

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

0

lakóhúz, uclvar
A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használő, haszonélvező,bérlő
stb.):

g)

tulc|únos
Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: 1,'2

h)

A

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): cttlásvétel, 2a]7. 09. a1.

Vagyoni átlapot időpontja: 2020.12.31, Jóváhagyva: 2021'01.24. Nyomtatva: 2021.01'24'
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il.
Nagy értékűingóságok
1.

Gépjárművek:
típus

a) személygépkocsi:

a szerzés ideje, jogcíme:

típus

b) tehergépj Ítrmu, autóbusz

a szerzés ideje, jogcíme:

típus

c) motorkerékpár:

a szerzés ideje, jogcíme:

2. Y
a) j

ízivagy légi jármÍí:

ellege:

típusa:

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

megnevezese

db

megnevezese

db

a szerzés ideje, jogcíme: --_-

b) gyűjtemény

aszerzés ideje, jogcíme: -----

4.

Egyéb, darabonkéntvagy készletenként (gyiijteményként) az orszítggytÍlésrőlszóló
2OI2. évi XXXVI. törvény 104' s (l) bekezdése szerinti képviselői tiszteletdíj hathavi
összegét meghaladó értékűingóság:

Vagyoni áltapot időpontja: 2020'12.31. Jóváhagyva: 2027.o7.24. Nyomtatva: 2021'07.24.
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a) megnevezés:

a szerzés ideje, jogcíme
5.

Értékpapírbanelhelyezett megtakarítás vagy egyéb befektetés (részvény,kötvény,
r észj egy, ki ncstárj egy, vagyonj e gy, nagy értékiibiztosítás, stb )
.

megnevezes:

Íakastakcu'ékpen:Íar

névérték,biztosítási összeg:

800.000 Ft, -

6.
7

8.

:

Takarékbetótben elhelyezett megtakarítás: ----- Ft

Azországgyiilésről szőlő2OI2. évi XXXVI' törvény 104'

$ (1) bekezdése szerinti
képviselői tiszteletdíj hathavi osszegét meghaladó készpénz:0 Ft

Az összességében azorszálggyűlésről szőlő2OI2. évi XXXVI. tÖrvény 104'

$ (1)

bekezdése szerinti képviselői tiszteletdíj hathavi osszegét meghaladó hitelintézeti
száml akövetel és vagy máq szer ződés al apj án fennál l ó pénzkövetelé s
:

a)

hitelintézeti számlakövetelés:
forintban: 3.500.000
devizáb an (fori ntértéken): -----

b)
9.

más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés Összege: ----- Ft

Más, jelentősebb értéldvagyontárgyak, ha azok együttes értékeazországgyűlésról
szolő 2OI2. évi X)o(VI. törvény l04. $ (1) bekezdése szerinti képviselői tisáeletdíj
hathavi összegét meghaladj a:
megnevezes.

----

Vagyoni átlapot időpontja: 2020.12.31. Jóváhagyva: 2021'o1.24, Nyomtatva: 2021,01'24.
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ilr.
Tartozások
Ebben a rovatban kérjük feltüntetní a köztartozás címén, valamint a hitelíntózettel vagy
magánszemélyekkel szemben esetlegesen fennálló tartozásait
1.Köztartozás

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

2.Hitelintézettel szembeni tartozás (hitel, kölcsön
3. Magánszemélyekkel szembeni tarIozás:

_--

---

forint

stb.): 7.500.000

foint

forint

rv.
Egyéb közlendők

Vagyoni állapot időpontja: 2020'12.31, Jóváhagyva: 2021.0t.24' Nyomtatva: 2021'01'24,
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B) rész

JÖvEDELEMNYILATKoZAT
(az országgyűlési képviselő j avadalmazásán kívüli adókiiteles
k;zépi s ko I a i tanar
Munkahelye'. Kapostát'i Szakképzési()entt'tm - Barcs SZKI
Szünetelteti-e foglalko zását?'. i gen
F ogl al kozásáb ól szárm azo havi adókötel e s (bruttó) j övedelme

Foglalkozá

I

-----

j

övedelmek)

sa'.

:

Ft

,,

Az

a)

A tevékenységmegnevezése: -----

b)

A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső

kívüli, valamennyi olyan tevékenysége, amelyből
adókoteles j övedelme származik.
1. pontban írt foglalkozásán

tevékenységek). -

c)

A jovedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszeresség, eseti vagy időszakos): -

d)

A jövedelem (bruttó) Összege: ----- Ft

Csak az országgyűlési képviselő tölti kil

vagyoni áltaPot időPontja: 2o2o.'2.3', Jóváhagyva: 2o2r.o1'24' NYomtatva; 2027'07.24.

C) rész

GAZDASÁGI ÉRDEIGLTSÉGII\_YILATKoZAT
Gazdasági társaságban fennálló tisztsége vagy érdekeltsége:

L

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

Gazdasági társaság neve.
Székhelye:

----

---

Gazdasági társaság formája:

----

Az érdekeltségformája (tulajdonos, részvényes,bt.

esetén beltag/hiltag stb.):

---

A tulajdoni érdekeltségkeletkezéskori aránya: -__ %

A fulajdoni érdekeltség jelenlegi

arétnya -----%

Nyereségből való részesedése: _-_

A

Yo

gazdasági társaságban viselt tisásége: ----

Vagyoni állapot időpontja: 2020.12.31. Jóváhagyva: 2021.01.24. Nyomtatva: 2021,01.24.
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D) rész

KIMUTATAS
az országgyűlési képviselőnek az Országgyűléstől' saját pártjától vagy
képviselőcsoportjától, illetve a törvényhozói munkát támogató alapítványtól kapott' a
képviselő munkájának ellátásához szükséges vagy azzal szoros összefüggésben lévő
juttatásokról és ingyenes használatba adott dolgokról (a továbbiakban: juttatás)
A juttatás ideje
2011.05.26.

A juttatás értéke

A juttatás megnevezése
(

tönlétt.)l szerinl'

/zemanyagllclvljta

meghaÍúroztltÍérték
2011. 05.

I 3.

?0t4.05. I3

Noki u

m

obi

l

te l eJonké.szii l é

k 1.257 Ft

telefotftín'lyct

tö1'|,éÍly

szerint

meghaÍcn'ozott érték

2015.01.0t.

képvisel(ii iroclct - Ka1losvíu' tü"vélly 'szerint
me ghaÍdrozotl é r l é kbe n

2015.07. A1

képvi,selői iroda - Péc.s

tÓt'],élly

szerinl

m e g ltatar

2014.05. t2

képv i se l ó

i

Íe vé ke tt'l: sé8e

Í

e

l

í.orvén};szeritú

n e ghatctr tlzoít értékben

segít(i .szentélj,zet

20t8.05.08.

ffi zeté slrc z kapc xll ócÍó

SIluÍ kartyct

X

2018.05.08.

Apple iPhup

20t8.07.01

képvisel(ii iro<la - Bctt'cs

törvé?ty szerint
m e ghatár

350.00a

képv ise Iő

i i roda'fe

l,sze re l é se

Dell

lct1ttop

Ft

tar ozo t t é rté k bett

ÍÓrvétty szeritú
me

2018.05.08.

ozott értékben

tü'vén1l szerint
m e glta

2018. 12.01.

ozo l t é rÍék bett

ghaíúrozotté r Íékbe n

300.000 I;t

Csak az országgyűlési képviselő tölü ki!
Vagyoni állapot időpontja: 2020.12'31. Jóváhagyva: 2021.01.24. Nyomtatva: 2021'01.24.
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E) rész

KIMUTATÁs
az országgyűlési képviselőnek képviselői megbtzatásával összefüggésben kapott
ajándékairól és az e nyilatkozat D) pontja alá nem tartoző ingyenes juttatásairól (a
továbbiakban: aj ándék)

Az ajándékozás ideje

Csak

z

Az ajándék megnevezése

Az ajándék értéke

országryíílésiképviselő tölti ki!
Vagyoni állapot időpontja:2020'12.31'

]óváhagyva: 2021'01.24. Nyomtatva: 2021'01'24'
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F) rész

KIMUTATÁS
bármilyen tevékenysóge, ingó, vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhez fííződő egyéb
jogosultsága alapjáno továbbá e nyilatkozat C) pontjában megielölt gazdasági
társaság(ok)nak juttatott állami, illetve európai uniós támogatásokról (a továbbiakban:
támogatás)
A trírnogatás
jogosultja

A támogatás
megszerzésének
jogcíme' módja

A támogatás

A támogatást

megszerzésének

nyijtó

A támogatás célja

A támogatist
értéke

idQontja

Kelt. Barc,s ,202l év al hő 21. nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem egy közös

háztartásban é|őházasJélettársam,

hitzcr,sliu'sant

Valamint a Velem közös háztartásban élő gyermeke(i)m,
Ánder BoÍtlnd. Atrcler Nimród, Ander Koppany

nyilatkozatátlnyilatkozatait.-

a

Csak az országgyiilési képviselő tölti ki!
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