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Dr. Varga Zsolt 1963. október 18-án született Debrecenben. Jogi diplomáját 1996-ban a
Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán levelező tagozaton szerezte. 1999-ben
jogi szakvizsgát tett. 2004-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi ás Államigazgatási Egyetem levelező tagozatán gazdálkodási szakon jogász-közgazdász diplomát, majd
2010-ben a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Helyi jogszabályszerkesztő szakán szakirányú továbbképzés keretében helyi jogszabályszerkesztő szakjogász
végzettséget szerzett.
1988. február 24-étől 1996. április 21-ig a BIOGAL Gyógyszergyár ferm kezelője.
Közigazgatási szakmai karrierjét állam- és jogtudományi egyetemi végzettsége megszerzését követően 1996. július l-jén kezdte a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala
Jogi Szervezési és Vagyongazdálkodási Iroda köztisztviselőjeként. Feladatkörébe tartozott
a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági Koordinációs Bizottsága
bizottsági referensi feladatainak ellátása, valamint a közgyűlési előterjesztések törvényességi ellenőrzése, szerződések döntésre előkészítése, egyéb jogi tevékenység ellátása. Az
1998. évi önkormányzati választásokat követő szervezeti átalakításokkal összefüggésben
előbb a Jogi és Szervezési Iroda, majd néhány hónap múlva a Vagyongazdálkodási Iroda irodavezető-helyettesi feladatainak ellátására kapott megbízást. Ebben az időszakban
sikerült a közgyűlés által elfogadott vagyongazdálkodási koncepció végrehajtásával sikereket elérni az önkormányzat gazdálkodásának stabilizálása, a fejlesztések megalapozása
körében. Napi munkája mellett rész vett a Hajdú-Bihar Megyei Védelmi Iroda munkájában is, amit a Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere Honvédelemért kitüntető cím
II. osztálya adományozásával ismert el. A 2002. évi önkormányzati választásokat követően úgy érezte, hogy új szakmai kihívásokkal tudja fejleszteni tudását, tapasztalatait, és
miután a szervezeti átalakításokat követően munkaköre megszűnt, 2003. január 31-ével
közös megegyezés megszűnt közszolgálati jogviszonya az önkormányzat hivatalánál.
Új feladatként 2003. március 3-ától az APEH Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága Magánszemélyek és Egyéni Vállalkozók Ellenőrzési Osztályán kapott lehetőséget jogász
munkakörben ismeretei bővítésére. Az itt eltöltött hat hónap, jelentős segítséget nyújtott
későbbi jegyzői munkája ellátásához az adóztatás területén.
A munkatársak marasztalása ellenére visszavágyott az önkormányzati munka általa szeretett világába, így 2003. augusztus 11-től 2004. február 29-ig a Biharkeresztes
Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának köztisztviselője, belső ellenőre lett.
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1
Igazgatásszervező, jogász, szabályozási (kodifikációs) szakjogász (LL.M.), címzetes egyetemi docens (Pécsi
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar), mesteroktató (Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar). Rendszeresen publikál, számos cikk, könyv szerzője, társszerzője. Harmincöt évet
dolgozott a közigazgatásban. 2003-2016 között a Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége (KÖZSZÖV) főtitkára, 2010-2016 között a Magyar Birtokvédelmi Szövetség (MABIV) főtitkára, 2016.
szeptember 1-jétől a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) főtitkára. Az Új Magyar Közigazgatás szakmai-tudományos folyóirat főszerkesztője.

PORTRÉ
Keresve a kihívásokat felajánlotta segítségét a képviselő-testület által régebben tervezett
önkormányzati kötelező feladatok ellátására létrehozott közhasznú társaság megszervezésére, így 2004. március 1-jétől a Biharkeresztesi Városgazdálkodási és Szolgáltató Kft.
ügyvezetői feladatait látta el. A cég beindítását követően – lehetőséget teremtve helyi
szakember alkalmazására – lemondott ügyvezetői feladatairól, és 2004. november 1-étől
Nagyhegyes Község Önkormányzata jegyzője lett. A munkája során igyekezett megfelelni a hatósági feladatokból eredő kötelezettségek, valamint az önkormányzat által biztosított közszolgáltatások minél magasabb szintű teljesítése igényének. Jelentősen fejlődött
a pályázati forrásfeltárás, ami 2007-2010. években mintegy 1,5 milliárd forint összegű
pályázatnyertességgel járt. Kiemelkedik a sorból a település szennyvízelvezető és -tisztító rendszerének megvalósításához nyert pályázat. Itteni jegyzői munkájából fontosnak
tartja kiemelni még a Polgármesteri Hivatal teljes akadálymentesítését, a Szabó Magda
családjához kötődő Rickl-kúria eredeti állapotában történt helyreállítását és a hozzá kapcsolódó szabadidőpark létesítését, az Idősek Háza, valamint az Egészségház épületének
felépítését. Az önkormányzatnál fennálló közszolgálati jogviszonya 2011. február 18-án
szűnt meg közös megegyezéssel. Ezt követően megpályázta Kisújszállás Város Önkormányzata által kiírt jegyzői állást, és a pályázatot elnyerve 2011. szeptember 1-jétől jelenlegi munkahelyén jegyzőként dolgozik.
Szakmai példaképe vezetőként: Túri István, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda nyugalmazott irodavezetője, akitől magas szintű
szakmai tudás iránti igényt, emberséget, empátiát tanult. Ma is egyik legjobb barátja.
Tanárai közül Prof. Dr. Kiss Lászlót és Dr. Tilk Pétert tartja példáképnek, mivel véleménye szerint Kiss László „ha a kisujját nem veszti el, mindent tud az önkormányzati
működésről”, kiváló előadó, társasági ember, jó a humora, továbbá Tilk Pétert pedig azért,
mert amin ő hetekig töri a fejét, azt Tilk tanár úr két mondattal helyreteszi.
Szakmai ismereteit igyekszik megosztani közvetlen és távolabbi kollégáival. Napi munkája mellett rendszeresen írt cikkeket a Jegyző és Közigazgatás című szakmai lapba, valamint az Orientpress Hírügynökség internetes rádióadójában az Önkormányzati Kerekasztal című műsornak volt rendszeres meghívottja. Meghívott előadóként oktat a Pécsi
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán és az egri Eszterházy Egyetemen.
Társadalmi tevékenysége keretében a debreceni Gyermekeinkért Egyesület alapítója,
2000-2003 között alelnöke volt. Jegyző kollégái 2007-ben tisztelték meg azzal, hogy
a Hajdúsági Jegyzők Egyesülete elnöki feladatait – 2011. március 19-ig – elláthassa.
A Jegyzők Országos Szövetsége Informatikai Bizottságának tagja, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége trénere. A Kodifikátor Alapítvány kuratóriumi elnöke.
Hobbija a kertészkedés, a faipari munkák és a történelem.
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