Vagy

o

n- és g aztlus

tÍg i ér dekelts

égi ny ilutko zut

az orszdggyíílésiképvisetővel közös htÍztartdsban élő húzas- vűgy
élettársa és gyermeke(i) szúmdru

A nyilatkozatot adó személye
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a)
b)

A nyilatkozatot

adó-: c) ctz ot.szaggyíilé,si képt,iseltjl,el kt)zi),s

htizíarlóshtn élő g.v'ernrck

országgyűlési képviselő

az orszaggyűlési képviselővel közös
(

híntartásban élő házas- vagy élettárs

a tov ább i akb an'' házas-/él ettárs)

c)

az országgyűlési képviselővel kozös hintartásban élő gyermek
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Az országgyűlési képviseló

3

A házas-lelettárs ncve:

4

A gyermek(ei) neve: Ander Bolottd

(a továbbiakban: gyermek)

lleve'. Ander Bulúzs

Csak a saját szernélyére vonatkozó adatokat töltse ki (alalrűással vagy bekarikazással)!

VagYoniáttapotidőpontja:2020,12,31'Jóváhagyva:2021'o1,24,Nyomtatva:2021'01'24,

)

A) rész

VAGYONI NYILATKOZAT

L
Ingatlanok.
1

a)

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

b)

Lzingatlanteniletnagysága:
0 nl

c)

Művelési ága(vagy

d)

Az épület fő rendeltetése szerinti jellege (lakoház, üdülő, gazdasági épület stb.), az

a művelés alól kivett terulet elnevezése):

épület alaptenilete

e)

Azingat|anjogi jellege (családi ház, társashaz,szÓvetkezetiház,műemlék,
üzlet, műterem, rende|ő, garazs, bányatelek stb.)

f)

A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező,bérlő

műhely,

stb.)

g)
h)

I(özÖs tulajdon esetén a trrlajdoni hányad mértéke: ----

A

szerzés jogcíme, irleje (a jogviszony kezdete):

Az ingatlan-nyilvantartási adatokkal megegyezően kelt kitölteni!

--_-

2021'01'24'
Vagyoni átlapot időpontja: 2020.72.31' Jóváhagyva: 2021.o1.24. Nyomtatva:
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il.
Nagy értékűingóságok
1.

Gépjárművek:
típus

a) személygépkocsi:

a szerzés ideje, jogcíme

tipus

b) tehergépj írmu, autóbusz:

a szerzés ideje, jogcíme:

típus

c) motorkerékpár:

a szerzés ideje, jogcíme:

2. Yízivagy légi jármíi:
a)

jellege:
típusa:
a szerzés ideje, jogcíme:

3.

Vódett mííalkotás, védett gyűjtemény:

a) egyedi alkotások:

a szerzés icleje,

megnevezese

db

megnevezese

db

jogcime: --_-

b) gyűjtemény

a szerzés ideje' jogcíme: -----

4.

Egyéb, darabonként vagy készletenként (gyűjteményként) az országgyűlésről szóló
hathavi
2o12.évi XXXVI. törvény 104. $ (1) bekezdése szerinti képviselői tiszteletdíj
összegét meghaladó értékűingóság:

a) megnevezés
2021'01'24'
Vagyoni állapot időpontja: 2020.72.37. Jóváhagyva: 2021'01'24' Nyomtatva:
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a szeÍzésideje, jogcíme
5.

kötvény,
Értékpapírbanelhelyezett megtakaritísvagy egyéb befektetés (részvény,
részjegy, kincstárjegy, vagyonjegy, nagy értékűbiztosítás, stb'):

megnevezés:

babakönény

névérték,biztosítási összeg

191.000, -

megnevezés:

l akú st a k eu"

névérték'biztosítási összeg

80a.000, -

é kp é t t z tó

r

6.

Takarékbetétben elhelyezett megtakarítás: ----- Ft

7

Azorszétggyűlésről szőlő2OL2. évi XXXVI. törvény 104. $ (1) bekezdése szerinti
képviselői tiszteletdíj hathavi összegét meghaladó készpénz'.---- Ft

8.

Az osszességében azorszilggyűlésről sző|ő2OI2. éviXXXVI. törvény 104'

$ (1)

bekezdése szerinti képviselői tisaeletdíj hathavi összegét meghaladó hitelintézeti
szám lakovetel és vagy más, szer ződés al apj án fennál l ó pénzkövetelé s
:

a)

hitelintézeti számlakövetelés
forintban: ----devizában (forintértéken) : -----

b)
9

más szerződés alapján fennálló pénzkovetelés összege: ---- Ft

Más, jelentősebb értékiivagyontárgyak, ha azok együttes értékeaz országgyűlésről
szőlő 2012. évi XXXVI. törvény 104. $ (1) bekezdése szerinti képviselői tiszteletdíj
hathavi összegét meghaladj a:
megnevezés: -----

Vagyoni áttapot időpontja: 2020'12,31' Jóváhagyva: 2021,01'24. Nyomtatva: 2021'01.24'
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ilr.
Tartozások
valamint a hitelintézettel vagy
Ebben a rovatban kérjük feltüntetni a köztartozás címén,
magánszemélyekkel szemben esetlegesen fennálló tartozásait
1. Köztartozás (adő,vám, illeték, tb' járulék stb'):

2.Iflte|intézettel szembeni tartozás (hitel, kölcsön
3. Magánszemélyekkel szembeni tartozás'.

---

---

forint

stb.):

-_-

forint

forint

w.
Egyéb közlendők

Vagyoniáltapotidőpontja:2020.12'31,Jóváhagyva:2021.o1'24.Nyomtatva:2021'01,24,
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C) rész

GAZDASÁGI ÉRDEKELTSÉGINYILATKoZAT
Gazdasági társaságban fennálló tÍsztsége vagy érdekeltsége:
I.

1.
2.
3'
4.
5.
6.
7.
8.

Gazdasági társaság neve:

----

Székhelye: --_
Gazdasági társaság formája: -___

Az érdekeltségformája (tulajdonos, részvényes,bt.
A trrlajdoni érdekeltségkeletkezéskori aránya:

---

esetén beltag/ktiltag stb.):

---

%

A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: --_-%
Nyereségből valórészesedése'.

A

--_%

gazdasági társaságban viselttisztsége:

----

Vagyoni állapot időpontja: 2o2o.12.31. Jóváhagyva: 2021.01'24' Nyomtatva: 2021'01'24'
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F) rész

KIMUTATÁS
illetve ezekhez Íuződő egyéb
bármilyen tevékenysége,ingó, vagy ingatlan tulajdona,.
gazdaságÍ
jogosultsága alapján, továbbá e nyiTatkoz1t c) po.njjában megielölt
(a
továbbiakban:
társaság(ok)nak1uttátott államio ílletvó európai unió. támogatásokról
támogatás)
A t{mogatás

A támogatás

A támogaüás

A támogatást

jogosultja

megszenésének

megszerzésének

ny'újtó

jogcíme' módja

időpontja

Kelt Barcs ,202] év ()I hő

A támogatás célja

A támogatást
értéke

21- nap

élőházas- l é|ettárs
Jelen nyilatkozatomat' mint tisztségviselővel kozös htntartésban
gyermek adom

Ké{iik a megfelelő részt ali{húzni!
Kiskoru gyermek esetén a szülő vary

l

a törvényes képviselő alaírasa'

Vagyoniáttapotidőpontja:2020,12'31.Jóváhagyva:2027,o1,24.Nyomtatva:2027'01'24,

