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Az Orszdggyiili'srol szolo 2011. evi XXXVL toncny l. rnclleklete alaojdn

Vagyon-, jiivedelem- is gazdasdgi irdekeltsigi nyilatkozat orszdggyfi

lisi

kipvisel6 szdmdra

A uyilatkozatot ad6 szenrtrlyc

l.

A nyilatkozatot ado: orszitgg''rildsi kdpvisel6

a)
b)

orszriggll6sik6pviseki
az orsziiLggyiil6si k6pvisel6vel ktjztis h6aartrisban 6ki hiizas- vagy 6lett6rs (a

tov6bbiakban: h6zasJ6lett6rs)

c)

az orszrlggyiil6si k6pvisel6vel ktiztjs hriztartrisban 6l<i gyermek (a toviibbiakban:

gyermek)
2

Az orsz6ggyri16si k6pvisel<i neve: Varga Zoltdn

l

A hhzas-l6lettirs nevc'. Varga Zoltannd

4

A gyermek(ei) neve'. Vargo Dorottvo
Varga Lilla

vagyont ;llapot id;pontja: 2021.12.31. )ivAhagyva: 2022.O1.25. Nyomtatva: 2022.01.25

A) r6sz

VACYONI \-YILATKOZAT
I

Ingatlanok'
1.

a)

A telepiil6s ncvc, ahol az ingatlan fckszik (Budapesten keriilet is):
Debrecen

b)

Az ingatlan teriiletnagysega:
550 m'

c)

Mfivel6si iga (vagy a miivel6s al6l kivett teriilet elnevez6se):
Belteriilet

d)
e)
fl

Az 6pilet 6 rendeltetdse szerintijellege (lak6h6z, tidtil<i, gazdasrigi 6ptilet stb.), az
6ptilet alapteriilete:

Lak6hdz. 130 nl
Az ingatlan jogi jellege (csalidi hAz, tArsashiiz, szdvetkezeti h6z, miieml6k, miihely,
iizlet, mliterem, rendeki, gariizs, banyatelek stb.):
C.talddi hdz
A nyilatkozo jogrillisa (tulajdonos. rilland6. illetve tanos haszn6l6, haszon6lvezri, b6rl6
stb. ):

Tulojdonos

8)

Kdzos tulajdon eseten a tulajdoni hanyad

h)

A

szerz6s

jogcime, ideje

(a

mefi|kc l/2

jogviszony kezdete): sojdt

ipitis , 1988

2.

a)

A tcleptil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keriilet is)
Debrecen

b)

Az ingatlan teriiletnagys6ga:
60

nl

Az ingatlan-nyilvAntartiisi adatokkal megegyez6en kell kittilteni!
vagyonilllapot iddpontja: 2021.12.31. )6v4hagyva: 2o22.o1.25. Nyomtatva: 2022.o1.25

c)

Mtivel6si dga (vagy a mfivcles alol kivett tertilet elnevez6se)

Bekeriilet

d)
e)

Az 6piilet ft! rendeltet6se szerintijellege (lak6haz, iidiil6, gazdasiigi 6piilet stb.), az
6piilet alaptertilctc:

Lakis. 60 m'
Az ingatlan jogi jellege (csaliidi hdz, t6rsashdz, sztivetkezeti h6z, miieml6k, miihely,
i.izlet, mtiterem, rende16, gardzs, bAnyatelek stb.):
Lakds

1)

A nyilatkozo jo96ll6sa (tulajdonos, iilland6, illetve tart6s haszndl6, haszon6lvezti, b6rlci
stb. ):

Tulajdonos

g)

Kdziis tulajdon eset6n a tulajdoni hrinyad mertdke: l/4

h)

A szerzes jogcime, ideje (ajogviszony kezdetel: Arriklds/vitel. 2016

Vagyo

attapot iddpontla: 2021.12.31. )dvi4hagyva: 2022.01.25. Nyomtatva: 2022.01.25

l

II.
Nagy 6rt6kii ingrisrigok

l. G6pjirmfivek:

a szcrz6s idcjc,

tipus

Voh'o 560 2.57

a) szem6ly96pkocsi:

jogcimc

201 6.

Addsvitel
tipus

b) teherg6pjrirmti, aut6busz:
a szerz6s ideje, jogcime:

tipus

c) motorkerdkpdr:
a szerz6s ideje, jogcime

2.

Yizi vagy l6gi j6rmfi:

a)

jcllcgc:
tipusa:
a szerz6s ideje, jogcime:

3. V6dett miialkotds, v6dett gyfijtem6ny:
a) egyedi alkotrisok:

a szerz€s ideje, jogcime:

mcgncvczcsc

db

megnevezese

db

---

b) gyiijtemeny

a szerz|s ideje, jogcime: -----

1

Egy6b. darabonk6nt vagy keszletenkent (gyiijtem6nyk6nt) az Orszitggytl€sr6l sz616
2012. tvi XXXVI. tdrv6ny 104. $ ( l) bckczd6sc szcrinti k6pvisel<ii tiszteletdij hathavi
<isszeg6t meghalado ertekli ingosrig:

vagyoniAllapot id1pontja: 2021.12.31. )Ovehagyva: 2022.01.25. Nyofitatva: 2o22.01.25

5

a) megnevez6s:

a szerzes ideje, jogcime

5

Ert6kpapirban elhelyezett megtakaritds vagy egy6b befektet6s (reszveny, ktitv6ny,
r6szjegy, kincst6rjegy, vagyonjcgy, nagy 6rt6kii biztosites, slb. ):

megnevez6s:

n6v6rt6k, biztositiisi osszeg:

6.

Takar6kbct6tbcn clhclyezett rncgtakarit6s: 0 Ft

7

Az Orsziggyiil6sr<il szol6 2012. 6vi XXXVI. tijrv6ny 104. g ( I ) bekezd6se szerinti
k6pviselrii tiszteletdij hathavi risszeg6t meghalad6 kdszptnz: 0 Ft

It.

Az <isszess6g6ben az Orszriggyiil6srtil szol6 2O12. €vi XXXVI. tdrv6ny 104. $ ( l)
bekezd6se szerinti k6pvisekii tiszteletdij hathavi osszeget meghalad6 hitelint6zeti
sz6mlakiivctcl6s vagy mds, szcrzcidds alapj:in fennil16 p6nzkrivetcles:

a)

hitelintezetisziimlak<ivetel6s:
forintban: 0
deviz6ban (tbrint6rt6kcn): 0

b)
9

mds szerz<ides alapjrin fennrill6 penzkovetel6s tisszege: 0 Ft

Mris, jelentosebb 6rt6kii vagyontargyak. ha azok egyiittes |rtbke az Orszriggyiil6srcil

szol6 2012. evi

XXXVI. t6rv6ny

104. $

(l)

bekezd6se szerinti k6pvisel<ii tiszteletdij

hathavi risszeg6t nreghaladja:
megncvcz6s: -----

vagyont iillapot tdApontja: 2021.12.31. )6viihagyva: 2022.O1.25. Nyom?atva: 2022.O1.25

1il.

Tartozisok
Ebben a rovatban k6rjiik feltiintetni a kiiztartoz6s cim6n.' valamint a hitelint6zettel vagy
maginszem6lyekkel szemben esetlegesen fenn6ll6 tartoz6sait

l. Ktiztartozis (ado, viiur, illetek.

tb. jarul6k stb.): ----- forint

2. tlitclint6zcttcl szcmbcni tartoz:is (hitcl. kolcsiin stb.): .i 698,8-14 forint

3. Mag6nszemelyekkel szembeni tartozis: ----- fbrint

l\'.
llgv6b ktizlcndrik

Vagyo ;llapot

id6pon0a : 202

1.

1

2 - 3 1.

Jdvihagyva : 2022.0

1. 2

5. Nyomtatva : 2022.

0 1. 2

5

B) r6sz

JOvEDELE}IN\'I LATKOZAT
(az orszriggviil6si k6pvise16

javadalmazisin kiviili adtikiiteles jtivedelntek)

I

Foglalkozisa: Orszigg, lisi kipvisel5
Munkahelye: Mogvar Ors gg,,frlis
Sziinetelteti-e foglalkoz6s6t?: nenr
Foglalkozrisrib6l szirmaz6 havi adokoteles (brutt6) jrivedelme
I 452 960 Ft

2

Az

a)
b)

A tev6kenys6g megnevez6se: -----

pontban irt tbglalkozisiin kiviili, valamennyi olyan tevekenys6ge, amelyb6l
ad6koteles jdvedelme sz6rmazik:
I.

A kifizetci szem6lye (kiv6ve ajogszabilyon alapul6 titoktartesi ktitelezetts6g aLi esri
tev6kenys6gek):

----

c)

A jovedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rendszeress6g, eseti vagy idciszakos):

d)

A jovedelem (brutt6) tisszege:

---

----

Ft

Csak az orsz6ggyiil€si kCpvise16 titlti ki!
Vagyoni elbpot iddpontja:

2021.12.31.livehagyva: 2022.01.25. Nyomtatva: 2022.01.25

C) r6sz

GAZDASAGI ERDEKELTSEGI NYILATKOZAT
Gazdasigi tirsasigban fennrlll6 tiszts6ge vagv 6rdekelts6ge:
I

Gazdas6gi t6rsas6g neve: -----

---

2

5z6khelye:

3

Gazdasdgi tdrsas6g form6ja:

4

Az 6rdekelts6g formrija (tulajdonos, r6szv6nyes, bt. eset6n beltag/kiiltag stb.): -----

5

A tulajdoni erdekelts6g keletkez6skori arinya:

6

A tulajdoni drdekeltsdg jelenlegi arinya: ----

7

Nyeres6gbril va[6 r6szesed6se:

8

A gazdasrigi tirsasigban viselt tiszts6ge: -----

---

----

---

o/o

Vo

7o

vagyont Allapot iddpontja: 2021.12.31- )6vihagyva: 2022.01.25. Nyomtatva: 2022.01.25.

D) r6sz

KIMUTATAS
az orsziggy(l6si k6pvisel<inek az Orszriggyiil6sttil, sajrit prirtjrit6l vagy
k6pviselticsoportj:itril. illetve a tiirvi'n1'hoz6i munkit trimogat6 alapitvinyt6l kapott, a
k6pviselii munkijinak ell6t6sihoz sziiks6ges vagv azztl szoros iisszefiigg6sben l6vri
juttatisok16l 6s ingyenes hasznilatba adott dolgokrril (a tovribbiakban: juttatis)

A juttatfs idcjc

A juttatrs megnevez6sc

A

juttatis 6rt6kc

2020

Dell Lutiludc
54110+ cgir+tdsku

245 500

7n)n

lphone X 64GB

270 852

)0)0

SIM kar4a

2020

SIM kiutya

2020

Nyomtat6 HP

Ll

PRO

u0 640

M2 2 7 F D lV nru lt ifunkci6s

2020

Ir6asztal
Gar:on

2020

Irdasztal I 620x800x7 20mnt 35 210

I

62

0r800r7 2 1mnr

-15

240

Garzon

Ir6asztal

I 62

0x800x7 2 Omm

.15

240

Garzon
2020

Gdrg6.s kontiner

202 0

G6rg6s kont!ner 3 .fiokos

1-1

2020

Gdrgds konttner 3 .fidkos

43 950

2020

Szekrlny Garzon 2 ajt6s
zdrhat6

52 670

Szekriny Garzon 2 ajl6s

52 670

2020

3

.fioko.s

4-1 950

950

:drhal6
2020

Szekriny GaEon 2 ajtos

52 670

zdrhati
2020

Grirg6s kar/tis munkaszik

32

1t0

2020

Gdrg6s karlds mun ka.szik

-12

I l0

2020

Gdrgiis kafiris nrunkaszik

.t2

4

2020

izemanyagkartya

Trindnv szerint
meghatdrozott irtik

Csak az orsz6ggytil6si kepvise16 riilti

t0

kil

Vagyod elbpot id'pont)a: 2021.12.31.liv'hagyva: 2022.o1.25. Nyomtatva: 2022.01.25.

- l0

2020

Lakishas:ndlut

-

Tdn'dnv s:erinl

meghotdro:ott

irtik

Vagyont 6llapot id1pontja: 2O21.12.31. )dvihagyva: 2O22.O1.25. Nyomtaya: 2022.01.25

"

ll) risz
KIMUTATAS
az orsziggyiil6si k6pvisel6nek k6pvisel6i megbizatis6val iisszefiigg6sben kapott
aj6nd6kair6l 6s az e nyilatkozat D) pontja ali nem tartozti ingyenes juttatisairtil (a
tovibbiakban: ajind6k)

Az ajrind6kozris idcjc

Az ajrind6k mcgncvez6se

Az ajind6k 6rt6ke

Csak az orsziggyiilesi kepvisel6 tcilti ki!
Vagyoni'llapot iclapont)a: 2021.12.31. )dvdhagyva: 2022.O1.25. Nyomtatva: 2022.01.25

- t2

-

[-) r6sz

KIMIJ'I'A'I'AS
b6rmilyen tev6kenysi'ge, in96, vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhez fiiz6d6 egy6b
jogosultsriga alapjin, tovribb{ e nyilatkozat C) pontj:iban megieliilt gazdasdgi
t6rsasdg(ok)nak juttatott 6llami, illetve eur6pai uni6s timogat6sok16l (a tovibbiakban:

timogatis)
A limogatis

A timogrt{s

A timogetis

jogosultja

megszerrtr6nck

megszerzds6nek

iosclmc. m6di.

id6pontir

A

tlmogrtist
nytjr6

A limog:rti! c6lj.

,\ liimogrlirl
trti'kc

Kelt'. Debrecen , 2022 tv januar h6 25. nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem egy kozris hiiztartiisban 6ki hiizas-/6lett6rsam,

hdzastdrsant

valamint a velem koztis hdztart6sban 6lo gyermeke(i)m.
nyilatkozat6vnyilatkozatait.

2_
a k6pvisel<i akiirrisa

Csak az orsz6ggyfilcsi kcpvisel6 tolti ki!
Vagyoniehpot idApontja: 2021.12.31. )6vehagyva: 2022.01.25. Nyomtatva: 2022.O1.25

