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Az Orsziiggyiildsr6l szolo 2012. dvi XXXVI. torv6ny l. sz. melldklete alapjiin
Vagy on-,

j 6ve delem- is

g ozd a s dgi drde ke lts

igi nyilatkozat ors zdggy {ilds i

kipvisel6 szdmdra

A nyilatkozatot ad6 szemdlye

l.

A nyilatkozatot ad6: or.szaggytild,si kepvi,self

a)
b)

orszitggytildsi kdpvisel6

az orczilggytildsi k6pviselovel kozos hintartitsban elil hinas- vagy dlettiirs (a
toviibb i akban : hdzas- I elettilrs)

c)

az orszdggytildsi k6pvisel6vel kOzOshiztartitsban 6lo gyermek (a toviibbiakban:
gyermek)

2

Az orszirggytil6si kdpvisel6 neve: Dr. Varga-Darum .4ndrea

3

A hinas-ldlettiirs neve: "-"

4

A gyermek(ei) neve: "-"

Vagyoni 6llapot iddpontja: 2019.12.31. Jovdhagyva: 2020.01.26. Nyomtatva: 2020.01.26.
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A) r6sz
VAGYONI NYILATKOZAT

I
Ingatlanok'
1.

a)

A teleptil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keriilet is):
Budapest. IL

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga:
I080 nt'

c)

Mfiveldsi 6ga (vagy a mtivel6s al6l kivett teriilet elnevez6se):
lak6ha: is udvar

d)

Az dptilet 6 rendeltet6se szerintijellege (lakohin tidUl6, gazdasdgi dpUlet stb.), az
6pti I et alapterti lete

:

e)

lakriha:, 24) m'
Az ingatlan jogi jellege (csakidi hdz, ttrsashin, szovetkezeti hin, mtieml6k, mtihely,
izlet, mtiterem, rendelo , gar6zs, biinyatelek stb.):

0

A nyilatkozo jogdll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s

csaltidi htiz
haszn6l6, haszondlvezo, bdrlo

stb.):
tulctjdoruts

s)

Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad mdrtdke:231,/300

h)

A

szerz6,s

jogcfme, ideje

(a

jogviszony kezdete); c',tera, 2007

2.
a)

A teleptil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):
Budapest. XIX.

b)

Az ingatlan tertiletnagys6ga

:

358 m'

Az ingatlan-ny

i

lvrintart6s

i adatokka I megegy ezoen kel I kit<i lten i !
Vagyoni 1llapot id6pontja: 2019.12.31. )ovihagyva: 2020.01.26. Nyomtatva: 2020.01.26.

J

c)

Mtiveldsi

6ga (vagy a mtivelds

al6l kivett tertilet elnevezdse)

lakohdz ds udvur

d)

fi

Az 6ptilet

rendeltetdse szerintijellege (lakohiz, UdUl6, gazdasdgi dptilet stb.), az

dpti Iet al apterti lete

:

e)

m'
Az ingatlan jogijellege (csakidi hdz, tdrsashilz, szovetkezeti hdz, mtiemldk, mtihely,
izlet, miiterem, rendeld, gardzs, b6nyatelek stb.):

f)

csaladi ha:
A nyilatkozo jogirll6sa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s haszniil6, haszondlvezo, bdrlo
stb.):

Ittkohciz, I40

g)

tulaidonos
Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni hdnyad mdrt6ke: 723i1()00

h)

A

szerzes

jogcfme, ideje (a jogviszony kezdete): vitel, 2001

3.
a)

A telepiilds neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):
Netgyrada

b)

Az ingatlan
3900

c)

terti letnagys6ga:

m=

Mtiveldsi 6ga (vagy a mtivelds alol kivett teriilet elnevezdse):
lok6hdz, udvur, gazdosdgi

d)

ipillet

Az 6ptilet 6 rendeltet6se szerintijellege (lakohdz. iidtilo, gazdasilgi dptilet stb.), az
dpii let alaptertil ete :

e)

lok6hdz ds gazclosagi dpiilet, 100 m'
Azingatlan jogijellege (csal6di hiz,tdrsashin, szovetkezetihdz, mtieml6k, mtihely,
tizlet, mtiterem, rendelo, gardzs, biinyatelek stb.):

f)

A nyilatkozo jogirlliisa (tulajdonos, iilland6, illetve tart6s haszn6l6,

csalddi ha: ds gazd.ep.
haszon6lvezS, bdrlo

stb.):

s)

lulajdonos
Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni h6nyad m6rt6ke: 0

h)

A

szerz€s

jogcfme, ideje (a jogviszony kezdete); vdtel, 2018

4.
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a)

A teleptilds neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):
Buclapest, XI.

b)

Az ingatlan tertiletnagysiiga:

)/m l
c)

Mtivel6si

6ga

(vagy a mtivel6s al6l kivett teri.ilet elnevez6se):

lokds

d)

Az 6ptilet ff rendeltet6se szerintijellege (lakohda tidtil6, gazdasigi dptilet stb.), az
6pti let alapterti lete

:

e)

lukhhtiz, 0 m'
Az ingatlan jogi jellege (csal6di hiz, tdrsashin, szdvetkezeti hdz, mtiemldk, mtihely,
izlet, mtiterem, rendelo, garilzs, biinyatelek stb.):

f)

tdrsashtizi lakas
A nyilatkozo jogirlliisa (tulajdonos, iilland6, illetve tart6s hasznill6, haszondlvezo,, b6rlo
stb.):

s)

tulajdonos
Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni hiinyad mdrtdke: I i2

h)

A

szerzds

jogcfme, ideje (a jogviszony kezdete): ujdnddk, 1999

5.
a)

A teleptilds neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):
Sopron

b)

Az ingatlan

terU letnagysiiga

:

68 m'
c)

Miivel6si

6ga

(vagy a mfivel6s alol kivett tertilet elnevez6se):

tdrol(t
d)

Az dptilet 6 rendeltet6se szerintijellege (lak6hil4 Udtil6, gazdasdgi dptilet stb.), az
dptil et alapterii lete

:

lok6hdz, 0 m'
e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hdz, tirsashdz, sz6vetkezeti hdz, mtiemldk, mfihely,
idzlet, mtiterem, rendelo, garizs, b6nyatelek stb.):

tdrsashdz

0

A nyilatkozo jogitlliisa (tulajdonos, iilland6, illetve tart5s hasznill6, haszondlvezi5, b6rl6
Vagyoni1llapot iddpontja: 2019.12.31. J6vdhagyva: 2020.01.26. NyomtaMa: 2020.01.26.

)

stb.):
tulu jclonos

s)

Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni hiinyad mdrtdke: 10i6.\

h)

A

szerzes

jogcfme, ideje (a jogviszony kezdete): yitel, 201(t

6.
a)

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

b)

Az ingatlan
t

c)

008

terti letnagys6ga

:

n/

Miivel6si

6ga

(vagy a mtivelds al6l kivett tertilet elnevezdse):

nddas

d)

Az dp0let ff rendeltetdse szerinti jellege (lak6hriz, iidUlo, gazdasiryi dptilet stb.), az
6ptilet alapteriilete

:

0,0m'
e)

Az ingatlan jogi jellege (csakidi hin, tirsashdz, szovetkezeti hin, mtiemldk, miihely,
tizlet, mtiterem, rendel6, gardzs, biinyatelek stb.):
0

0

A nyilatkozo jogirlliisa (tulajdonos, tilland6, illetve

tartSs haszn6l6, haszon6lvez(\, b6rlo

stb.):
tttla.f donos

g)

Kozcis tulajdon esetdn a tulajdoni hiinyad mdrtdke: 0

h)

A

szerz6,s

jogcfme, ideje (a jogviszony kezdete): vttel. I99I

7.
a)

A teleptil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keriilet is):
Pdcsell,

b)

Az ingatl an terti

I

etn agys6ga

:

161 m'
c)

Mtiveldsi

6ga

(vagy a mtivelds al6l kivett tertilet elnevezdse):

kivelt terillet
d)

Az 6piilet 6 rendeltetdse szerintijellege (lakohdz, iidtil6, gazdasdgi dpiilet stb.), az
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6pti let al aptertilete

:

0, 0 nt'

e)

Azingatlan jogijellege (csakidi h6z,tilrsashdz, szdvetkezetihdz, mtieml6k, mtihely,
trzlet, mtiterem, rendelo, garizs, b:inyatelek stb.):

0

A nyilatkozo jogitll6sa (tulajdonos, iilland6, illetve tart6s haszniilo, haszondlvezo, b6rlo

0

srb.):

g)

lulujdonos
Kozos tulajdon eset6n a tulajdoni hilnyad mdrtdke: 0

h)

A

szerzes

jogc(me, ideje (a jogviszony kezdete): vilel, 2004

8.
a)

A telepiilds neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):
Gyfi ngyi; s or o s z i, Kdr o 11; I dr(t

b)

Az

ingatl an terti letnagys6ga

:

12 nr'
c)

Miivel6si

6ga

(vagy a mfivelds alol kivett tertilet elnevezdse):

lakds

d)

Az 6ptilet ff rendeltet6se szerinti jellege (lakohin, tidtil6, gazdasdgi dptilet stb.), az
6pii let alaptertilete

e)

:

lakoha:, 0 nl
Az ingatlan jogi jellege (csakidi hdz, tirsashdz. szovetkezeti hin, mtieml6k, mrihely,
izlet, mriterem, rendelo, garizs, biinyatelek stb.):
tdrsashozi lokds

f)

A nyilatkozo jogitlliisa (tulajdonos, 6lland6, illetve tart6s hasznill6, haszon6lvez6, b6rlo
stb.):

g)

tulujdonos
Kozos tulajdon esetdn a tulajdoni hiinyad m6rt6ke: 0

h) A szerzes jogcfme,

ideje (a jogviszony kezdete); vitel 2001. 0

Vagyoni1llapot idopontja: 2019.12.31. J6vdhagyva: 2020.01.26. Nyomtatva: 2020.01.26.
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II
Nugy 6rt6kii ing6sdgok

l. G6pjfrmiivek:
a) szemdlyg6pkocsi:

a szerzds ideje, jogcfme:

Jagudr XF 201}-es drj.

tfpus

2018, lizing

Daihatstt Sirion 2008-as i.uj.
a szend,s ideje, jogcfme:

b) teherg6pj6rmti, aut6busz:
a szerz€,s ideje, jogcfme:

c) motorkerdkpiir:

tfpus

2019, vdtel
tfpus

0

0,0
Kav,asaki 20 dves

a szerz6,s ideje, jogcfme:

20

tfpus

I 8, hd:ost(trsai vaglyonkiz\ssdg

2.Yizi vagy l6gi jirmii:
a)

jellege:

0

tfpusa:

0

a szerz6,s ideje,

jogcfme:

0. 0

3. V6dett miialkotis, v6dett gyiijtem6ny:
a) egyedi alkotiisok:
0

megnevez€se

0

db

megnevez€,se

0

db

a szerz6,s ideje, jogcime; 0, 0

b) gytijtem6ny:
0

a szerz|s ideje, jogcime: 0, 0

Vagyoni 1llapot idripontja: 2019.12.31. Jovdhagyva: 2020.01.26. Nyomtatva: 2020.01.26.
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Egydb, darabonkdnt vagy k6szletenkdnt (gytijtemdnykent) a mindenkori kdpviseloi
alapdfj hathavi osszeg6t meghalad6 6rt6kii ing6s6g:

4

a) megnevezds:

0

a szerz€s ideje, jogcfme:
5.

0,0

Ertdkpapfrban elhelyezett megtakarftiis vagy egydb befektetds (rdszvdny, kotvdny,
r eszjegy, ki n cstiirj egy, vagyonj egy, n agy 6rt6kti b iztos tils, stb. ) :
f

megnevezds:

LlN{QA Bizto,sftd

n6vdrtdk, biztosftiisi osszeg:

2.000.000.- Ft, l.$0.000,- Ft

6.

Takar6kbetdtben elhelyezett megtakarftiis: 0 Ft

7.

A mindenkori k6pviseloi alapdij hathavi osszegdt meghalad6 kdszpdnz:0Ft

8

Az osszess6gdben a mindenkori kdpvise16i alapdij hathavi osszeg6t meghalad6
penzintdzeti sziimlak6vetel6s vagy m6s, szerzodes alapjiin fennrillo pdnzkovetelds:

a)

penzintezeti szirmlakovetel6s:

forintban: 0
devizihan (forint6rt6ken) : 0

b)
9

m5s szerzod6s alapjim fenn6ll6 p6nzkovetelds osszege: (/ Ft

M6s, jelent6sebb 6rt6kri vagyont6rgyak, ha azok egytittes drtdke a mindenkori

k6pviseloi alapdij hathavi 6sszeg6t meghaladja:
megnevezes: 0

VagyoniSllapot id6pontja: 2019.12.31. Jovdhagyva: 2020.01.26. Nyomtatva: 2020.01.26.
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III
Tartozfsok
Ebben a rovatban k6rjtik feltiintetni a kdztartozis cim6n, valamint a p6nzint6zettel vagy
maginszem6lyekkel szemben esetlegesen fennrill6 tartozfsait

l.

Koztartozirs (ad6, v6m, illet6k, tb. j6ruldk stb.): (/ forint

2.Penzintezettel szembenitartozits (hitel, kcilcson stb.): Co/iclis li:ingdij 2.400.000,- F/ forint
3. Magiinszem6lyekkel szembeni tartozits: 0 forint

IV
Egy6b ktizlend6k
0

Vagyoni1llapot idopontja: 2019.12.31. )ovdhagyva: 2020.01.26. Nyomtatva: 2020.01.26.
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B) r6sz

JOVEDELEMNYILATKOZAT
(az orsziggyffl6si k6pvisel6 javadalmazdrsirn kivtili ad6ktiteles jiivedelmek)

I

Foglalkozdsa: ilgy,"dd

Munkahelye: Dr. f'argu Ugyvddi lrtxfut
Sztinetelteti-e foglalkozilsiit?: ige n
Fogl al ko zitsi.},ol szdrmazo hav i ad6kote I es (brutt6) j 6ved e I m e :

0Ft
2

Az l. pontban frt foglalkozistn kfvtili, valamennyi olyan tev6kenysdge, amelybdl
adokoteles j ovedelme sz6rm azik:

a)

A tevdkenys6g megnevezese:0

b)

A kifizeto szem6lye (kiv6ve a jogszab6lyon alapul6 titoktartiisi kotelezettsdg al:i es6
tevdkenys6gek): 0

c)

A jovedelem rendszeress6ge (havi, egy6b rendszeressdg, eseti vagy id6szakos): 0

d)

A j6vedelem (brutto) osszege: (/ Ft

Csak az orszirggyiildsi k6pviselo tolti ki!
VagyoniSllapot iddpontja: 2019.12.31. J6vdhagyva: 2020.01.26. Nyomtatva: 2020.01.26.
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C) r6sz
G AZD ASACT ERDEKELTSEGI
Gazdasrigi t{rsasigban

NYILATKOZAT

fennill6 tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:
I.

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gazdasirgi tiirsas6g neve: 0

Sz6khelye: 0
Gazdasitgi tilrsasri g

formila:

0

Az drdekeltsdg formrija (tulajdonos, rdszvdnyes, bt. eset6n beltaglktiltag stb.): 0

A tulajdoni 6rdekelts6g keletkez6skori arinya: 0 o/o
A tulajdoni drdekelts6g jelenlegi ardnya: 0 Yo
Nyeres6gbol valo r6szesedese: 0

A

o/o

gazdas6gi tiirsasrlgban viselt tisztsdge: 0

Vagyonilllapot idoponAa: 2019.12.31. )6vdhagyva: 2020.01.26. Nyomtatva: 2020.01.26.
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D) r6sz

KIMUTATAS
az orszirggyiil6si k6pvisel6nek az Orsziggyiil6st6l, sajit prlrtjit6l vagy
k6pvisel6csoportj fit61, illetve a ttirv6nyhoz6i munkit timogat6 alapitvinyt6l kapott, a
k6pvisel6 munkrljinak ellitisfhoz sziiksdges vagy azzal szoros tisszefiigg6sben l6v6
juttatrlsokr6l 6s ingyenes haszn6latba adott dolgokr6l (a tovibbiakban: juttatis)

A juttatrls ideje

A juttatfs megnevez6se

A juttatris 6rt6ke

201B. mdju,s

laltlop

nem ludom

201u. IphoneX

lele.fttn

nem tudom

201 ,\. .iuliu,stol

hen:inkarly,a

tor"viny szerinl

201\-til

Papai irodabdrlet

Itovi 80.000,- F't

201 9.

Ll a gi' 617' 6 cirt h e gv s 5 I

htrvi I20.000,- I;t

.januartol

irodubdrlet
2018.

jilniu,stol

ttsszis:letts

I

havi 360.000.- Ft

2018.

jilniustril

tts,szis:tens 2

hat,i 290.000,- Fr

2A18. szeptembertril

ctsszis:lens 3

hat,i

2019. decembertril

ttssziszlens 4

(t25.000,- Ft

$0.000; Ft

Csak az orsziggyildsi k6pviseki trilti ki!
Vagyoni

lllapot iddpontja: 2019.12.31. J6vihagyva: 2020.01.26. Nyomtatva: 2020.01.26.
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E) r6sz

KIMUTATAS
az orszirggyiil6si kdpvisel6nek k6pvisel6i megbizatisival iisszefiigg6sben kapott
6s az e nyilatkozat D) pontja al6 nem tartozd ingyenes juttatisair6l (a
tovibbiakban : aj 6nd6k)

aj{nd6kair6l

Az ajrlnd6kozds ideje
0

Az ajind6k 6rt6ke

Az ajfind6k megnevez6se
0

0

Csak az orsziiggy[il6si kdpvisel6 t6lti ki!
Vagyoni

lllapot idipontja: 2019.12.31. l6v6hagyva: 2020.01.26. Nyomtatva: 2020.01.26.

-14-

F) r6sz

KIMUTATAS
brirmilyen tev6kenys6ge, ing6, vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhez ffiz6d6 egy6b
jogosults{ga alapjin, tovfbbi e nyilatkozat C) pontjdban megieltilt gazdasigi
tirsasig(ok)nak juttatott 6llami, illetve eur6pai uni6s timogatfsokrSl (a tov{bbiakban:
t6moga&is)

A tCmogatds

A tdmogat{s

A tdmogat{s

A tdmogatrist

jogosultja

megszerz6s6nek

megszerzds6nek

nytjtti

jogcinte, m6dja

id6pontja

0

0

0

0

A tdmogatds c6lja

A tdmogatdst
6rt6ke

0

0

Kelt: Buclapesl , 2020 ev.janudr ho 26. nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem egy kozoshirutartdsban el6hinas-l6lettiirsam,

valamint a velem kdzds hintartisban 615 gyermeke(i)m,
0
ny

i

I

atkoz atifil ny ilatkozatait.'

N I'

a kdpvi

16 alilirdsa

Csak az orszilggytl6si kdpvisel6 tolti ki!
VagyoniSllapot iddpontja: 2019.12.31. )ovdhagyva: 2020.01.26. Nyomtatva: 2020.01.26,

