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Vagy

o

n- és g azdas ág i

ér dekelts

az orsaÍggyíílésiképviselővet közös

égi ny ilatko zat

húztartttsban élő házas- vagy

élettársa és gyermeke(i) szdLmúru

A nyilatkozatot adó személye
A nyilatkozatot adó : c) az orszciggyíilési képl,iselcjtel kozi;.s hazÍartósbatt élő g;ermek

a)
b)
c)

országgyu|ési képviselő

azországgyűlési képviselővel közös
(a további akb an. hínas-lélettárs)

háztarttsban élő házas- Vagy élettárs

az országgyűlési képviselővel kozös háztartásban élő gyermek
(a továbbiakban: gyermek)

)

Az országgyűlési képviselő neve: Ander Balúzs

J

A' házas- l élettárs ttev e

4

A gyermek(ei) neve: Ander KoPPutY

Csak a saját szernélyére vonatkozó adatokat töltse ki (aláhúással vagy bekarikáaassal)!
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A) rész

VAGYONI NYILATKOZAT

L
Ingatlanok.
I

a)

A teleptilés neve, ahol azingatlanfekszik (Budapesten kerület is)

b)

Azingat|anterületnagysága
0 nt-

c)

Művelési ága (vagy

d)

Az épület fő rendeltetése szerinti jellege (lakőház,üdülő, gazdastryi épület stb.)' az

a művelés alól kivett terület elnevezése)

épület alapterülete:

e)
0

Azingatlanjogi jellege (családi ház,

társash

az, szÓvetkezetiház, műemlék' műhely,

üzlet, műterem, rende|ő, garázs, bányatelek stb.):

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

g)
h)

KözÖs tulajdon esetétr a tulajdoni hányad rrrérlékc:--_-

A

szerzés jogcíme, ideje (a jogviszoIry kezdete):

Az ingatlan-nyitvrántartási adatokkal megegyezően kell kitölteni!

----

vagYoniáltapotidőPontja:2o2O.72'j1.Jóváhagyva:2o27.o7.24'Nyomtatva:2027.07,24.
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il.
Nagy órtékű ingóságok
1.

Gépjárművek:
típus

a) személygépkocsi:

a szerzés ideje, jogcíme:

típus

b) tehergépj ármu, autóbusz:

a szerzés ideje, jogcíme:

típus

c) motorkerékpár:

a szerzés ideje, jogcíme

2.vfuivagy légi jármű:
a)jellege:
típusa:

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

a szerzés ideje, irrgcílite:

megnevezése

db

megnevezese

db

----

b) gyűjtemény

a szerzés ideje, jogcíme: ----

4.

Egyéb' derabonként vagy készletenként (gyíiiteményként) az orszfuggyiíléeról szóló
2ol2. évi x)6l<vl. törvény r04. $ (1) bokezdére gzgrinti kópvieelői tisztolotőj hathavi
összegét meghaladó értékiiingóság:

a) megnevezés

Vagyoni állapot időpontja: 2020,12,j1, Jóváhagyva: 2021,01,24, Nyontatva: 2021'01,24,
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a szeÍzésideje, jogcíme
5.

kötvény'
Értékpapírbanelhelyezett megtakarítás vagy egyéb befektetés (részvény,
rési]egy, kincstárjegy, vagyonjegy , nagy értékűbiztosítás, stb.):

megnevezes:

lakastakarékpénztat'

névérték,biztosítási összeg

8000.000, -

6.

Takarékbetétben elhelyezett megtakarítás: 0 Ft

7

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

8

Az összességében azorszitggyűlésről szőlő2OI2. évi XXXVI. törvény 104'

Mországgyűlésről szőlő2OI2. évi XXXVI. torvény 104'

$ (1)

bekezdése szerinti képviselői tiszteletdíj hathavi összegét meghaladó hitelintézeti
száml akövetel és vagy más, szer ződés al apj án fenn ál l ó p énzkövetel é s
:

a)

hitelintézeti számlakövetelés:
forintban:

ú)

dev\záb an (forintértéken) : 0

b)
9

mas szerződés alapján fennálló pénzkövetelés összege: 0

Ft

Más,1elentőscbb értéhivagyontárgvak, ha azok egvüttes értékeaz országgyűlésről
szőlo 2OI2. évi XXXVI. törvény 104' $ (1) bekezdése szerinti képviselői tiszteletdíj
hathavi összegét meghaladj a:
megnevezes:

2027'o1'24'
vagyoni átlapot időponlja: 2o2O.72'37. Jóváhagyva: 2021'o'"24' Nyomtatva:
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ilr.
Tartozások
vagy
Ebben a rovatban kérjük feltüntetni a kiiztartozás címén,valamint a hitelíntézettel
magánszemélyekkel szemben esetlegesen fennálló tartozásait
!.Koztartozás (adó, vám, illeték' tb' járulék stb.):

---

2,IIlte|intézettel szembeni tartozás (hitel, kölcsön

stb.):

3. Magánszemélyekkel szembeni tartozÍts'.

--_

forint

---

forint

forint

ry.
Egyéb közlendők

Vagyoni állapot időpontja: 2020.12,j1, Jóváhagyva: 2021.01.24' Nyomtatva: 2021.01,24.
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C) rész

GAZDASÁGI ÉRDEIGLTSÉGIIYYILATKoZAT
Gazdasági társaságban fennálló tisztsége vagy érdekeltsége:
I.

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

Gazdasíryi társaság neve:
Székhelye:

----

---

Gazdasági társaság formája:

---

Az érdekeltségformája (tulajdonos, részvényes,bt.
A tulajdoni érdekeltségkeletkezéskor\

aránya:

esetén beltaglktiltag stb.):

_--

-__%

A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya:'-_%
Nyereségből való részesedése_-_oÁ
Agazdasági társaságbanviselttisztsége: -----

2027'o1'24'
vagyont áIIaPot tdőpontJa: 2o2o.12.37, ]óváhagyva: 2027'o1'24' Nyomtatva:
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F) rész

KIMUTATÁS
egyéb
bármilyen tevékenységeoingó, vagy ingatlan tulajdona,. illetve ezekhezfűződő
jogosultsága alapjá_n, toianna ó nyi'íatkozat C) pontjában meqielölt gazdasági
(a továbbiakban:
tarsasa"g1ok)naf ;uttatott állami, Ítleffó európai uniós támogatásokról
támogatás)

A tirnogatás
jogosultja

A támogatás
megszerzésének
jogcÍme' módja

Ke|t'. Barcs

A támogatás

A tímogatást

megszerzésének

nyíjtó

A támogatás célja

A támogatást
ér'téke

időpontja

,202] év 0I hő 21. nap

Jelen nyilatkozatomat, mint tisztségviselővel közös
gyermek adom

háztartisban élőházas- l él

Kérjük a megfelelő reszt alahúzni!
Kiskoru ryermek esetén a szülő vagy a törvényes képviselő alráínísa'

vagyoniáltapotidőPontia:zo2o.72.37'Jóváhagyva:2027.o7'24.Nyomtatva:2027'0l.24.

