Orsz6ggy0l6s
Mentelmi bizottsdg
1054 Budapest, Sz6cheny rl<p. 19.

Az Orsz6ggyfldsr<il szol6 2012. 6vi XXXVI. torv6ny
Vagyo n-, j iivedelem-

1.

mcllcklete alapj6n

is gazdasdgi drdekeksigi nyilotko zat orszdggtfrlisi
kipviself szdmdro

A nyil atkozatot ado szemelye

I

.

a)
b)

A nyilatkozatot ado: orszaggfrlesi kdpviseki
orsz6ggytil6si k6pvisel6

az orszitggytilesi k6pvisel6vel krizris hfuztarthsban 6ki h6zas- vagy 6lett6rs (a
tov6bb iakb an: hdzas- I 6lett6rs)

c)

az orszitggyil6si k6pvisel<ivel krizos hhztartisban 6lti gyermek (a tov6bbiakban:
gyermek)

2.
3.
4.

Az orszilggytilesi k6pviselo neve: Varga Zoltan
A hinas-lelett6rs neve: Varga Zoltanne
A gyermek(ei) neve: Varga DorotQa
Varga Lilla
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A) r6sz
VAGYONI NYILATKOZAT
I.
Ingatlanok'
1.

a)

A teleptil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):
Debrecen

b)

Az ingatlan teriiletnagysiiga:
550

c)

m'

Mtivel6si 6ga (vagy a mtivel6s al6l kivett tertilet elnevez6se):
Belteriilet

d)

Az 6ptilet fii rendeltet6se szerinti jellege (lak6hi,z, iidtil6, gazdasigi dpiilet stb.), az
6ptilet alapteriilete:

e)

Lak6hdz, l30m'
Az ingatlan jogi jellege (csakldi h6z, t6rsashiz, szovetkezetih6z, mtieml6k, mfihely,
tizlet, mtiterem, rendel6, garilzs, b6nyatelek stb.):

0

Csalddi hdz
A nyilatkoz6 jog6llisa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszn6l6, haszon6lvez6,blrlo
stb.):
Tulajdonos

g)

Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni hanyad merteke: I /2

h)

A

szerz6s

jogcime, ideje (a jogviszony kezdete): sajat dpitdsti, 1988

Az ingatlan-nyilv6ntartisi adatokkal megegyez6en kell kittilteni

!
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II.
Nagy 6rt6kfi ing6srlgok
1.

G6pjdrmiivek:

a) szemelygepkocsi:

a szerzes ideje, jogcime:

Volvo 560 2.57

tipus

201 6, Addsvetel

tipus

b) teherg6pj 6rmti, aut6busz
a szerzes ideje, jogcime:

tipus

c) rnotorker6kp6r:
a szerzes ideje, jogcime:

2.Yizi vagy
a)

t6gi

jirmii:

jellege:

-

tipusa:

-

a szerzls ideje, jogcime:
3. V6dett miialkotrfls, v6dett gyiijtem6ny:
a) egyedi alkot6sok:
megnevez6se

db

megnevez6se

db

a szerzes ideje, jogcime: -----

b) gyujtem6ny

a szerzds ideje, jogcime: -----

4.

Egy6b, darabonk6nt vagy k6szletenk6nt (gyiijtem6nyk6nt) az Orszitggyfilesr6l sz6l6
2012. 6vi XXXU. torv6ny 104. $ ( I ) bekezd6se szerinti k6pvisel6i tiszteletdij hathavi
osszegct meghalad6 6rt6kri ing6s6g:

Vagyoni 1llapot idopontja: 2020.02,17, l6vdhagyva: 2020.03.15. Nyomtatva: 2020.03,15.
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a) megnevez6,s:

a szerzes ideje, jogcime:

5.

Ert6kpapirban elhelyezett megtakaritds vagy egyeb befektet6s (r6szv6ny, k<itv6ny,
r €,szjegy, kincst6rj e gy, vagyonj e gy, nagy 6rt6kfl biztosi tiis, stb. ) :

megnevez6s:

n6v6rtek, biztosit6si osszeg:

6.

Takarekbet6tben elhelyezett megtakaritds: 0 Ft

7

AzOrszitggytilesr<il sz6l62012.6vi XXXVI. tdrveny 104. $ (l) bekezdese szerinti
k6pvisel<ii tiszteletdij hathavi <isszeget meghalad6 keszp6nz: 0 Ft

8.

Az risszess6g6ben az Orsziggytil6sr6l sz6l6 2012.6vi XXXVI. torveny 104. $ ( I )
bekezd6se szerinti k6pvisel6i tiszteletdij hathavi osszeg6t meghalad6 hitelint6zeti
sz6mlakcivetel6s vagy m6s, szerzcid6s alapj6n fenn6ll6 p6nzk<ivetel6s :

a)

hitelintezetr sz6mlakoveteles:
forintban: 0
devizitban (forint6rteken) : 0

b)
9.

m6s szerzodes alapj6n fenn6ll6 penzkovetel6s osszege: 0 Ft

M6s, jelentrisebb 6rtekti vagyont6rgyak, ha azok egytittes ert6ke az Orszitggpil6sr<il

sz6l6 2012.6vi XXXVI. t<irv6ny 104. $
hathavi osszeget meghaladja:

(l)

bekezdese szerinti k6pvisel6i tiszteletdij

megnevezes:
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III.
Tartozisok
Ebben a rovatban k6rjiik feltiintetni tkdztartozis ci,m6n, valamint a hitelint6zettel vagy
maginszem6lyekkel szemben esetlegesen fennill6 tartozisait
1. K<iztartozis (ad6, v6rn, illet6k, tb. j6rul6k stb.): ----- forint

2. Hitelint6zettel szembeni tartoz6s (hitel, k<ilcson stb.): 4 200 000 forint

3. Ma gimszemelyekkel szembeni tartoz6s: ----- fbrint

IV.
Egy6b ktizlenddk
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B) r6sz

TOVPDELEMNYILATKOZAT
(az orsziggyiil6si k6pvisel6 javadalmazisin kfviili ad6ktiteles jtivedelmek)

I

Foglalkoz6sa: Orszaggtiilesi kepvise16
Munkahelye : Magl,ar Orszaggtiles
Sztinetelteti-e foglalkoz irsit? : nem
Foglalkoz6sebol szarrnaz6 havi adokoteles (brutt6) jovedelme:
989.000 Ft

2.

Az

1. pontban

ad6kote I es j

irt foglalkoziisiin kivtili, valamennyi olyan tev6kenys6ge, amelyb<il

<ivedelme szirmazik'.

a)

A tev6kenys6g megnevezlse: -----

b)

A kifizetri szem6lye (kiv6ve a jogszab6lyon alapul6 titoktart6si k<itelezetts6g al6 es6
tev6kenys6gek): -----

c)

Aj<ivedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rendszeress6g, eseti vagy id6szakos):

d)

A jrivedelem (brutt6) risszege:

----

..--

Ft

Csak az orszdggytilesi k6pvisel6 tolti ki!
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C) r6sz
G AZDASAGI ERDEKELTSEGI NYILATK OZAT
Gazd,asfgi tdrsasigban fenn6ll6 tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:

I.

l.
2.

Gazdasigi trirsas6g neve: Digital-System Kft "VA"

3.
4.

Gazdas6gi tiirsasig formdja: Kft.

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

5.

A tulajdoni 6rdekelts6g keletkez6skoi arinya: 50

6.
7.
8.

A tulajdoni 6rdekelts6g jelenlegi arinya: 40 Yo

Sz6khelye: Debrecen, Herpay G. 12.

Nyeres6gb6l val6 r6szesed|se: 40

A

Yo

o/o

gazdasflgi tdrsasigban viselt tiszts6ge: -----

Vagyoni
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D) r6sz

KIMUTATAS
az orsziggyiil6si k6pvisel6nek az Orszfggyiil6st6l, sajit p6rtj6t6l vagy
k6pvisel6csoportjit6l, illetve a tiirv6nyhoz6i munkit timogat6 alapitvinyt6l kapott, a
k6pvisel6 munkljinak elkitdsihoz sziiks6ges vagy azzrlszoros tisszefiigg6sben l6v6
juttatisokr6l 6s ingyenes hasznrilatba adott dolgokr6l (a tovibbiakban: juttatis)

A juttatis ideje

A juttatis megneYez6se

A juttatis 6rt6ke

Csak az orsz6ggytil6si k6pvisel6 tolti ki!
Vagyoni

iilapot iddpontja: 2020.02.17. )6vdhagyva: 2020.0i.15. Nyomtatva: 202O.O3,15.
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E) r6sz

KIMUTATAS

tz orsziggy{il6si k6pvisel6nek k6pvisel6i megbizatisival tisszeftigg6sben kapott
aj6nd6kair616s az e nyilatkozat D) pontja al6 nem tartozil ingyenes juttatdsair6l (a
tovr{bbiakban: aj6nd6k)
Az ajind fikozits ideje

Az aj rind6k megnevez6se

Lz ajind6k 6rt6ke

Csak az orszdggyiil6si k6pvisel6 tolti ki!
Vagyoni dllapot iddpontja: 2020.02.17. )dvdhagyva: 2020.03.15. NyomtaMa: 2020.03.15.
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F) r6sz

KIMUTATAS

birmilyen

tev6kenys6ge, ing6, vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhezffiru6d6 egy6b
jogosultsdga alapjin, tovdbbf e nyilatkozat C) pontjiban megieltilt gazdasigi
trirsasdg(ok)nak juttatott 6llami, illetve eur6pai unir6s t6mogatr[sokr6l (a tovibbiakban:

timogatis)
A t{mogatis

A t{mogatis

A tdmogatis

A tfmogatdst

jogosultja

megszerz6s6nek

megszerz6s6nek

nyfjt6

jogcfrne, m6dja

id6pontja

A timogatrls c6lja

A timogatdst
6rt6ke

Kelt: Debrecen , 2020 ev marcius h6 /5. nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem egy k<izos hintartisban 616 hiizas-/6lett6rsam,

hdzastdrsam

valamint a velem koz<is hfiztartisban 616 gyermeke(i)m,
ny

i

I

atkoz atifiI nyi I atk o zatait.

?
a kepviselo alilirilsa

Csak az orsziggytil6si kepvisel6 tdlti ki!
Vagyoni eilapot iddpontja: 2020.02.17. J6vdhagyva: 2020.03.15. Nyomtatva:
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