
ADATLAP 
a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény  

186. § (2) bekezdésében foglalt adatok közzétételéhez 
 
 
 

I. 
 

ILLETMÉNYADATOK 
 
 

A politikai felsővezető neve: Dr. Gulyás Gergely 

Politikai felsővezetői tisztsége: miniszter 

Munkáltató szerv: Miniszterelnökség 

 
 

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

A politikai felsővezető havi illetményének 
bruttó összege 

(Ft) 

2018.05.18-2018.07.31. 1.101.900,- 

2018.08.01-2019.02.28. 1.782.100,- 

2019.03.01-2020.02.29. 1.979.400,- 

2020.03.01-2021.02.28. 1.979.400,- 

2021.03.01- 1.979.400,- 

  

  

 



ADATLAP 
a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény  

186. § (2) bekezdésében foglalt adatok közzétételéhez 
 
 
 

II. 
 

JUTALOM ADATOK 
 
 

A politikai felsővezető neve: Dr. Gulyás Gergely 

Politikai felsővezetői tisztsége: miniszter 

Munkáltató szerv: Miniszterelnökség 

 
 

Adatszolgáltatási időszak 
(év) 

A politikai felsővezető részére kifizetett 
jutalom bruttó összege 

(Ft) 

  

  

  

  

  

  

  

 



ADATLAP 
a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény  

186. § (2) bekezdésében foglalt adatok közzétételéhez 
 
 
 

III. 
 

CÉLPRÉMIUM ADATOK 
 
 

A politikai felsővezető neve: Dr. Gulyás Gergely 

Politikai felsővezetői tisztsége: miniszter 

Munkáltató szerv: Miniszterelnökség 

 
 

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. Gulyás Gergely 

Politikai felsővezetői tisztsége: miniszter 

Munkáltató szerv: Miniszterelnökség 

 
 

Adatszolgáltatási időszak 
(év) 

A politikai felsővezető részére 
kifizetett egyéb pénzbeli 

juttatás1 jogcíme 

Az egyéb pénzbeli juttatás 
bruttó összege 

(Ft) 

2018.08.01-2018.08.31. deviza napidíj 74.004,- 

2018.09.01-2018.09.30. deviza napidíj 169.405,- 

2018.05.18-2018.12.31. 
2018. évi cafetéria keret 
(munkáltatói adóval és 

járulékkal együtt) 
125.000,- 

2018.11.01-2018.11.30. deviza napidíj 45.381,- 

2018.12.01-2018.12.31. deviza napidíj 51.624,- 

2019.01.01-2019.01.31. deviza napidíj 121.719,- 

2019.02.01-2019.02.28. deviza napidíj 35.398,- 

2019.01.01-2019.12.31. 
2019. évi cafetéria juttatás 
(munkáltatói közteherrel 

együtt) 
200.000,- 

2019.06.01-2019.06.30. deviza napidíj 32.496,- 

2019.07.01-2019.07.31. deviza napidíj 25.755,- 

2019.08.01-2019.08.31. deviza napidíj 52.126,- 

 
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 
 
 
 

IV. 
 

EGYÉB PÉNZBELI JUTTATÁS ADATOK 
 
 

A politikai felsővezető neve: Dr. Gulyás Gergely 

Politikai felsővezetői tisztsége: miniszter 

Munkáltató szerv: Miniszterelnökség 

 
 

Adatszolgáltatási időszak 
(év) 

A politikai felsővezető részére 
kifizetett egyéb pénzbeli 

juttatás jogcíme 

Az egyéb pénzbeli juttatás 
bruttó összege 

(Ft) 

2019.09.01-2019.09.30. deviza napidíj 37.831,- 

2019.12.01-2019.12.31. deviza napidíj 284.569,- 

2020.01.01-2020.01.31. deviza napidíj 65.765,- 

2020.02.01-2020.02.29. deviza napidíj 117.289,- 

2020.01.01-2020.12.31. 
2020. évi cafetéria juttatás 
(munkáltatói közteherrel 

együtt) 
200.000,- 

2020.04.01-2020.04.30. deviza napidíj 27.040,- 

2020.01.01-2020.12.31. 
2020. évi cafetéria juttatás 
(munkáltatói közteherrel 

együtt) 
286.416,- 

2020.12.01-2020.12.31. deviza napidíj 99.498,- 

2021.01.01-2021.12.31. 
2021. évi cafetéria juttatás 
(munkáltatói közteherrel 

együtt) 
460.000,- 

2021.08.01-2021.08.31. deviza napidíj 107.682,- 

2021.10.01-2021.10.31. deviza napidíj 27.959,- 

2021.12.01-2021.12.31. deviza napidíj 58.732,- 



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. Gulyás Gergely 

Politikai felsővezetői tisztsége: miniszter 

Munkáltató szerv: Miniszterelnökség 

 
 

Adatszolgáltatási időszak 
(év) 

A politikai felsővezető részére 
kifizetett egyéb pénzbeli 

juttatás jogcíme 

Az egyéb pénzbeli juttatás 
bruttó összege 

(Ft) 

2022.03.01-2022.03.31. deviza napidíj 28.442,- 

2022.01.01-2022.05.31. 
2022. évi cafetéria juttatás 
(munkáltatói közteherrel 

együtt) 
211.813,- 

   

   

   

   

   

 



ADATLAP 
a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény  

186. § (2) bekezdésében foglalt adatok közzétételéhez 
 
 
 

V. 
 

EGYÉB JUTTATÁS ADATOK 
 
 

A politikai felsővezető neve: Dr. Gulyás Gergely 

Politikai felsővezetői tisztsége: miniszter 

Munkáltató szerv: Miniszterelnökség 

 
 

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

2018.05.22-2019.04.15. személyes gépkocsihasználat Skoda Superb, 2016. 

2019.04.15- személyes gépkocsihasználat Skoda Superb, 2019. 

   

   

   

   

   

   

 

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


