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A) r6sz

VAGYONI NYILATKOZAT
I.
Ingatlanok

l.

a)

A teleptilis neve. ahol azingatlan fekszik (Budapesten l<eriilet is):
Barcs

b)

Az ingatlan terUletnagys6ga:

c)

Mtivelesi irga (vagy a mtiveles alol kivett terUlet elnevez';<se )

d)

Az dptilet ffi rendeltetdse szerintijellr"'ge (lak6hriz, tidi.ilo, gazdasiigi dptilet stb.), az
6ptilet alapteriilete:
lukus. 52 m'

e)

Az ingatlan jogijellege (csal6di hdz. t6rsash6z. sziivetkezctihdz, mtiemldk. mfihely,
iizlet. mfiterem, rende16 , gardzs, bdnyatelek stb.):
tar|su.sha:

t)

A nyilatkoz6 jo96ll6sa (tulajdonos. 6lland6. illetve tart6s haszn6l6. haszondlvez6, berlo
stb.):
lula idono,\

s)

Kozos tulajdon eseten a tulajdoni hanyad merteke: I ')

h)

A szerzes jogcfme. ideje (a jogviszonl,kezdete): tuli,rt'ctcl :007. 0:.

U7

)

2t

a)

A telepUlds neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is)
Z,selickisfulud

b)

Az ingatlan terti letnagysaga

:

1350 m'

Az ingatlan-nyilviintartilsi adatokkal rnegegyez6en kell kittllteni!
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c)

Mrivelesi irga (vagy a mriveles alol kivett terUlet elnevezdse):

ztirlkcrti niive li.s q16l kivctt tuillct is;guilusitgi ipiilat
d)

e)

Az dpiilet fl> rendeltetdse szerinti jellege (lak6hi.z, iidii16, gazdasdgi 6pUlet stb.), az
dptilet alaptertilete:

guztlasigi tltiilet. 32 nt'
Azingatlanjogijellege (csakidi h6z, tiirsashdz, szdvetkezetihdz, mtieml6k, miihely,
tizlet. mtiterem, rendelo. gardzs. bdnyatelek stb.):

:irlkerl
0

A nyilatkoz6 jo96ll6sa (tulajdonos. rllland6" illetve tart6s haszn6l6, haszondlvez6. bdrlo
stb.):

s)

luloi&tnos
Kdzds tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad mdrtdke:

h)

A szerzdsjogcfme, ideje (ajogviszony kezdete): u&istitel, 2019. I1.20.

1.i/

3.
a)

A telepiilds neve. ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is)
IlurL',t

b)

Az ingatlan terti letnagysiiga:
I 399 nt'

c)

Mriveldsi 6ga (vagy a mtiveles alol kiveff teri.ilet elnevez6se):
kite t t

d)

0

krihiz, udvur

Az dptilet ff rendeltetise szerinti jellege (lak6hiz, iidtil6, gazdasdgi dptilet stb.), az
dptilet alaptertilete:

k*6hri:,

e)

I tt

131 m-

Az ingatlan jogijellege (csal6di h6z. tilrsashiiz. szdvetkezetihdz, mfiemldk, mrihely,
Uzlet, mtiterem, rendel6, garizs, bilnyatelek stb.):
lukihdz. ttdyor
A nyilatkoz6 jog6ll6sa (tulajdonos. iilland6. illetve tart6s haszn6l6. haszondlvezo, bdrlci
stb.):
Itrluf dotto.\

g)

Kozos tulaidtln esetdn a tulajdoni hanyad nrerteke: I '2

h)

A szerzesjogcfme, ideje (ajogviszony kezdete): uli.srctel,

201 7. 09. 04.

VaEyoni allapot idopontla: 2019.12.31. lovahagyva: 2020.01.10. Nyomtatva: 2020.01.10.
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II.
Nagy ertekti ing6sfgok

l. Gepjfrmtivek:
a) szemelygdpkocsi:

tf

pus

tf

pus

tf

pus

a szerzes ideje, jogcfnre:
b) tehergdpj6nnri, aut6busz:

a szerzes ideje, jogcime:
c) rnotorkerdkpdr:
a szerzes ideje, jogcfme:

2. Yizi vagy l6gi
a)

jrirmti:

jellege:

-

pusa:

-

tf

a szerzes ideje,

jogcfme:

-

3. V6dett miialkotris, vddett gytijtem6ny:
a) egyedi alkot6sok:
nl egnevezese

db

egnevezese

db

a szerzes ideje., jogcfme: -----

b) gyujterneny:
m

a szerzes ideje, jogcfme: -----

4.

Egydb, darabonkdnt vagy kdszletenkdnt (gyrijteminykdnt) a mindenkori kdpviseloi
alapdij hathavi 6sszcgdt meghalad6 drtdkfi ing6siig:

a) rnegnev ezes
Vagyoni allapot idopontla: 2019.12..31. lovihagyva: 2020.01.10, Nyomtatva: 2020.01,10.
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a szerzes ideje,, jogcfme:

5.

Ertdkpapirban elhelyezett megtakarft6s vagy egydb befektetds (reszvdny. kdtveny,
reszjegy . k i ncstrirj egy, vagyonj egy. n agy drtdkii

b

iztos f t6s. stb. ) :

megnevezds:

luki,;tukura kpanztdr

nevertdk. biztositasi osszeg:

560.000 Ft,

6.

Takarekbetetben elh elyezett megtakarftds: ----- Ft

7.

A mindenkori kdpviseloi alapdij hathavi dsszegdt meghalad6 keszpenz: 1.000.0m Ft

8.

Az dsszessdgdben a mindenkori kdpvisel<ii alapdij hathavi 6sszeg6t meghalad6
penzintezeti sziimlakdvetelds vagy m6s. szerz<idds alapjdn fenn6l16 p6nzk<ivetelds:

a)

penzintezeti szdmlak6vetelds:
forintban : ----devizirban (fori ntdrteken) : - ----

b)

9

rn6s szerzodes alapjrin fennilllo penzkoveteles osszege: ----- Ft

Mris, jelent6sebb drtdkii vagyont6rgyak, ha azok egyiittes drtdke a mindenkori
k6pvise lo i alapd fj hathav i dsszegdt meghaladja

:

megnevezds: -----

Vagyoni allapot idopontja: 2019.12.31, lovahagyva: 2020,01.10. Nyomtatva: 2020,01.10.

-6-

II I.

Tartozfsok
Ebben a rovathan kdrjtik feltiintetni akdztartoz{s cfm6n, valamint t pfinzintfizettel vagy
magf,nszem6lyekkel szemben esetlegesen fennrlll6 tartozisait

l. Koztartozds (ado. v6m. illetek. tb. j6rulek stb.): ----- tbrint
2.Pdnztntezettel szembeni tartozils (hitel, kdlcsdn stb.): /t). 100.000 forint

3. M agdnszemelyekkel szembeni tartozas: ----- forint

IV
Egy6b ktizlend6k

Vagyoni allapot idopontja: 2019,12.31. lovahagyva: 2020.01.10. Nyomtatva: 2020.01.10.
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B) r6sz
.IOVC

D E LE M NY I L

AT KOZ AT

(az orszilggyfil6si k6pvisel6 javadalmazisin kiviili ad6ktiteles jtivedelmek)
I

Foglalkoz6sa : kil:e 1ti:;kttlo i

I

u

ndr

Munkahelye: Kuptt,lt,tiri Szukkcp:e ,\'i ('cnlruttt - lJorc's SZKI
Sztinetelteti-e foglalkoz6s6t? : i ge rr
Fogl alkozitsabol szarmazo havi adokoteles (brutto) jovedelme
----- Ft

)

aa

Az l. pontban frt foglalkoziisiin k(viili, valanrennyi olyan
ad6kdte les i 6vede

a)
b)
c)
d)

I

m

tevdkenys6ge, amelybol

e szirmazik:

A tevdkenysdg megnevezdse: -----

A kitizet6 szemdlye (kivdve a jogszabrilyon
tevdkenysdgek): -----

alapu16 titoktartdsikdtelezettsdg alii es6

Ajdvedelem rendszeressdge (havi, egydb rendszeressdg, eseti vagy idoszakos): ----A jtivedelem (brutt6) 6sszege: ----- Ft

Csak az orsziiggyiildsi kepvisel<i tirlti ki!
idaponia: 2019.12.31. J6vdhagyva: 2020.01.10. Nyomtatva: 2020.01.10.

Vagyoni

'ltapot
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tt

C) resz
G AZDASAGI ERDEKELTSEGI

NYILATKO ZAT

Gazdasrigi tirsasrigban fennrill6 tisztsege !'agy erdekeltsege:

I

.
2.
I

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gazdasdgi t6rsas6g neve: -----

Szdkhelye: -----

Gazdasdgit6rsas6gform6ja:----Az 6rdekelts6g form6ja (tulajdonos, rdszvdnyes. bt. eseten beltag/kiiltag stb.):

A tulajdoni drdekeltsdg keletkezdskori ar6nya: -----

----

o/,

A tulajdoni drdekelts6g jelenlegi arinya: -----o/o
Nyeresdgb6l valti r6szesed6se: ----- yo

A

gazdasdgi t6rsas6gban viselt tisztsige: -----

Vagyoni allapot idopontja: 2019.12.31. lovithagyva: 2020,01.10. Nyomtatva: 2020.01.10.
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D) r6sz

KIMUTATAS
az orszigg5dl6si k6pviseldnek az Orszigryfil6stdl, sajit p:firtjit6l vagy
k6pvisel6csoportjdt6l, illetve a ttirv6nyhoz6i munkdt timogat6 alapitvinyt6l kapott a
k6pvisel6 munkij{nak ell{tisihoz szflks6ges vagF azzal szoros Ssszeftgg6sben l5v6

juttat{sokr6l6s inryenes haszn{latba adott dolgokr6l (a tov{bbiakban: juttat{s)
A juttat{s megnevez6se

A juttat6s ideje

20t4. 0s.

26.

A juttat{s 6rt6ke
trirveny szerint

OzemanyCIgkartya

meghatarozott ertek

2014.05.

/,3.

N okia mo

bil

2014.05.

13.

teleJbnkartya

telefon kes ziilhk 1.257 b-t

tcirveny szerint

meghatdrozott ertek
20

ts. 04. 0l

kepviselili iroda - Kaposvdr torveny szerint
me ghotdrozott hrtdkb en

20ts.07.01.

kepviseldi iroda - Pics

2014.05.

kepvis

12.

e

l6i

tdrveny szerint
meghatdrozott ertikben

tevekenys e get

tdrveny szerint
meghatarozott ertekben

segitd szemelyzet

20r8. 0s. 08.

e

lcifiz

e tes

tdrveny szerint
me ghatdrozo tt ertekben

hez kap c s o 16 dd

SIM kdrtya

X

20t8. 05. 08.

Apple iPhone

2018. 07. 0t

kepvisel6i iroda - Barcs

3

50.000 Ft

tcirveny szerint

meghatdrozott drtdkb en

20r8. 12. 04

kepvis

e

l6i iroda felszerel4s

e

trirttiny szerint
meghatdrozott erte kben

20t8. 0s. 08.

Dell laptop

300.000

ltt

Csak az orsz6ggyffl6si k6pvisel6 t6lti ki!
Vagyoni eilapot ldaponqra: 2019.12.31. J6vdhagyva: 2020.01.12. Nyomtatva: 2O20.O1.12.
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E) r6sz.

KIMUTATAS
az orsziggriil6si k6pviseldnek k6pvisetdi megbizatdsiival tisszeltgg6sben kapott
ajindEkair6l 6s az e nyilatkozat D) pontja al6 nem ttrtoz6 ingyenes juttatisair6l (a
tovibbiakban: aj{nd6k)

Az ajindfikoz{s ideje

'Csak

Az ajind6k megnevez6se

Az ajind6k 6rt6ke

a, ors,dggyiil6si k6pvisel6 ttilti ki!
Vagyoni

allapt tclaponqa: 2019.12.31. )6vdhagyva: 2020.07.72. Nyomtatva: 2020.01.12.
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F) r6sz

KIMUTATAS

birmilyen tev6kenysege, ing6, vary ingatlan tulajdona, illetve ezel<hezffizdd6 ery6b
jogosults{ga alapj6n, tovtlbbi e nyilatkozat C) pontj{ban megieldlt gazdas{gi
t{rsas{g(ok)nak juttatott 6llami, illetve eur6pai uni6s t{mogat{sokr6l (a tovibbiakban:
t{mogat6s)
A timoget{s

A timogat{s

A t{mogat{s

A timogatist

jogosultje

megszenzes6nek

megszerz6s6nek

nytjt6

jogcime, m6dja

ldQontja

A t{mogatis c6lja

A tlmogetlst
6rt6ke

Kelt: Barcs , 2020 ev 0l h6 06. nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem egy ktiz<is hintartilsban erchazas4elettirsam,

hazastdrsam

valamint a velem kdzris hriztartrisban 616 gyermeke(i)m,
Ander Botond, Ander Nimr6d, Ander Koppdny
ny ilatkozathtl nyi latkozatait.'

w
a

Csak az orsaiggytl6si k6pvisel6 ttilti ki!
Vagyonl dllapot iddpontfla: 2019,12.31, Jdvdhagyva: 2O2O.O1.72. Nyomtatva: 2020,01.12

