
ADATLAP 
a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény  

186. § (2) bekezdésében foglalt adatok közzétételéhez 
 
 
 

I. 
 

ILLETMÉNYADATOK 
 
 

A politikai felsővezető neve: Dr. Juhász Edit 

Politikai felsővezetői tisztsége: államtitkár 

Munkáltató szerv: Miniszterelnöki Kormányiroda 

 
 

Adatszolgáltatási időszak 
(év/hónap/nap-év/hónap/nap) 

A politikai felsővezető havi illetményének 
bruttó összege 

(Ft) 

2018.05.22-2019.12.31. 1.296.300,- 

2020.01.01-2021.10.03. 1.750.000,- 

  

  

  

  

  

 



ADATLAP 
a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény  

186. § (2) bekezdésében foglalt adatok közzétételéhez 
 
 
 

II. 
 

JUTALOM ADATOK 
 
 

A politikai felsővezető neve: Dr. Juhász Edit 

Politikai felsővezetői tisztsége: államtitkár 

Munkáltató szerv: Miniszterelnöki Kormányiroda 

 
 

Adatszolgáltatási időszak 
(év) 

A politikai felsővezető részére kifizetett 
jutalom bruttó összege 

(Ft) 

2019. 11. hó 2.000.000,- 

  

  

  

  

  

  

 



ADATLAP 
a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény  

186. § (2) bekezdésében foglalt adatok közzétételéhez 
 
 
 

III. 
 

CÉLPRÉMIUM ADATOK 
 
 

A politikai felsővezető neve: Dr. Juhász Edit 

Politikai felsővezetői tisztsége: államtitkár 

Munkáltató szerv: Miniszterelnöki Kormányiroda 

 
 

Adatszolgáltatási időszak 
(év) 

A politikai felsővezető részére kifizetett 
célprémium bruttó összege 

(Ft) 

  

  

  

  

  

  

  

 



ADATLAP 
a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény  

186. § (2) bekezdésében foglalt adatok közzétételéhez 
 
 
 

IV. 
 

EGYÉB PÉNZBELI JUTTATÁS ADATOK 
 
 

A politikai felsővezető neve: Dr. Juhász Edit 

Politikai felsővezetői tisztsége: államtitkár 

Munkáltató szerv: Miniszterelnöki Kormányiroda 

 
 

Adatszolgáltatási időszak 
(év) 

A politikai felsővezető részére 
kifizetett egyéb pénzbeli 

juttatás1 jogcíme 

Az egyéb pénzbeli juttatás 
bruttó összege 

(Ft) 

2018.05.22-2018.12.31. 
2018. évi cafetéria keret 
(munkáltatói adóval és 

járulékkal együtt) 
123.000,- 

2019.01.01-2019.06.30. 
2019. évi cafetéria keret 
(munkáltatói adóval és 

járulékkal együtt) 
99.000,- 

2019.07.01-2019.12.31. 
2019. évi cafetéria keret 
(munkáltatói adóval és 

járulékkal együtt) 
101.000,- 

2020.01.01-2020.06.30. 
2020. évi cafetéria keret 
(munkáltatói adóval és 

járulékkal együtt) 
99.000,- 

2020.07.01-2020.12.31. 
2020. évi cafetéria keret 
(munkáltatói adóval és 

járulékkal együtt) 
101.000,- 

2020. 11. hó motivációs elismerés 1.750.000,- 

2021.01.01-2021.12.31. 
2021. évi cafetéria keret 
(munkáltatói adóval és 

járulékkal együtt) 
200.000,- 

2021. 10. 15. 
politikai szolgálati jogviszony 

megszűnésével kapcsolatos 
járandóság 

5.250.000,- 

 

 
1 Egyéb pénzbeli juttatás elsősorban a külön juttatású illetmény, jubileumi jutalom, a jogviszony 
megszüntetése kapcsán kifizetett járandóságok. 



ADATLAP 
a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény  

186. § (2) bekezdésében foglalt adatok közzétételéhez 
 
 
 

V. 
 

EGYÉB JUTTATÁS ADATOK 
 
 

A politikai felsővezető neve: Dr. Juhász Edit 

Politikai felsővezetői tisztsége: államtitkár 

Munkáltató szerv: Miniszterelnöki Kormányiroda 

 
 

Adatszolgáltatási időszak 
(év) A juttatás megnevezése A juttatásra vonatkozó adatok2 

2018.05.22-2018.05.28. személyes gépkocsihasználat Skoda Superb, 2011. 

2018.05.28-2019.12.16. személyes gépkocsihasználat Skoda Superb, 2015. 

2019.12.16-2021.10.03. személyes gépkocsihasználat Skoda Kodiaq, 2019. 

   

   

   

   

   

 

 
2 Az egyéb juttatásra vonatkozó adat pl. a személyi használatú gépkocsi típusa, üzembehelyezési éve, a 
hivatali lakás mérete, komfortfokozata, stb. 


