
ADATLAP 

a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 

jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 15. § (2) bekezdésében foglalt adatok 

közzétételéhez 

 

 

 

I. 

 

ILLETMÉNYADATOK 

 

 

Az állami vezető neve: Dr. Szócska Miklós 

Állami vezetői tisztsége: államtitkár 

Munkáltató szerv: 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
(2012.05.13-ig Nemzeti Erőforrás Minisztérium) 

 

 

Adatszolgáltatási időszak 

(év/hónap/nap-év/hónap/nap) 

Az állami vezető havi illetményének 

bruttó összege 

(Ft) 

2010.06.02-2014.05.31. 997.200,- 

2014.06.01-2014.06.05. 189.943,- 

  

  

  

  

  

 



ADATLAP 

a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 

jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 15. § (2) bekezdésében foglalt adatok 

közzétételéhez 

 

 

 

II. 

 

JUTALOM ADATOK 

 

 

Az állami vezető neve: Dr. Szócska Miklós 

Állami vezetői tisztsége: államtitkár 

Munkáltató szerv: 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
(2012.05.13-ig Nemzeti Erőforrás Minisztérium) 

 

 

Adatszolgáltatási időszak 

(év) 

Az állami vezető részére kifizetett jutalom 

bruttó összege 

(Ft) 

  

  

  

  

  

  

  

 



ADATLAP 

a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 

jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 15. § (2) bekezdésében foglalt adatok 

közzétételéhez 

 

 

 

III. 

 

CÉLPRÉMIUM ADATOK 

 

 

Az állami vezető neve: Dr. Szócska Miklós 

Állami vezetői tisztsége: államtitkár 

Munkáltató szerv: 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
(2012.05.13-ig Nemzeti Erőforrás Minisztérium) 

 

 

Adatszolgáltatási időszak 

(év) 

Az állami vezető részére kifizetett 

célprémium bruttó összege 

(Ft) 

  

  

  

  

  

  

  

 



ADATLAP 

a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 

jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 15. § (2) bekezdésében foglalt adatok 

közzétételéhez 

 

 
 

IV. 

 

EGYÉB PÉNZBELI JUTTATÁS ADATOK 

 

 

Az állami vezető neve: Dr. Szócska Miklós 

Állami vezetői tisztsége: államtitkár 

Munkáltató szerv: 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
(2012.05.13-ig Nemzeti Erőforrás Minisztérium) 

 

 

Adatszolgáltatási időszak 

(év) 

Az állami vezető részére 

kifizetett egyéb pénzbeli 

juttatás
1
 jogcíme 

Az egyéb pénzbeli juttatás 

bruttó összege 

(Ft) 

2010.06.02-2011.03.18. deviza napidíj 132.191,- 

2011.03.19-2011.04.30. deviza napidíj 55.880,- 

2011.05.01-2011.05.31. deviza napidíj 18.180,- 

2011.06.01-2011.07.31. deviza napidíj 53.100,- 

2011.08.01-2011.08.31. deviza napidíj 29.249,- 

2011.11.01-2011.11.30. deviza napidíj 19.815,- 

2011.12.01-2011.12.31. deviza napidíj 46.802,- 

2012.02.01-2012.02.29. deviza napidíj 49.637,- 

2012. évi folyószámla költségtérítés 10.000,- 

2012.01.01-2012.12.31. cafetéria 200.000,- 

2012.05.01-2012.05.31. deviza napidíj 16.371,- 

 

                                                 
1
 Egyéb pénzbeli juttatás elsősorban a külön juttatású illetmény, jubileumi jutalom, a jogviszony 

megszüntetése kapcsán kifizetett járandóságok. 



ADATLAP 

a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 

jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 15. § (2) bekezdésében foglalt adatok 

közzétételéhez 

 

 
 

IV. 

 

EGYÉB PÉNZBELI JUTTATÁS ADATOK 

 

 

Az állami vezető neve: Dr. Szócska Miklós 

Állami vezetői tisztsége: államtitkár 

Munkáltató szerv: 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
(2012.05.13-ig Nemzeti Erőforrás Minisztérium) 

 

 

Adatszolgáltatási időszak 

(év) 

Az állami vezető részére 

kifizetett egyéb pénzbeli 

juttatás
2
 jogcíme 

Az egyéb pénzbeli juttatás 

bruttó összege 

(Ft) 

2012.06.01-2012.06.30. deviza napidíj 56.209,- 

2012.07.01-2012.07.31. deviza napidíj 52.070,- 

2012.11.01-2012.11.30. deviza napidíj 44.638,- 

2012.12.01-2012.12.31. deviza napidíj 103.907,- 

2013. évi folyószámla költségtérítés 10.000,- 

2013.01.01-2013.12.31. cafetéria 200.000,- 

2013.04.01-2013.04.30. deviza napidíj 21.997,- 

2013.05.01-2013.05.31. deviza napidíj 79.060,- 

2013.07.01-2013.07.31. deviza napidíj 41.958,- 

2013. évi folyószámla költségtérítés -10.000,- 

2013.08.01-2013.08.31. deviza napidíj 30.321,- 

 

                                                 
2
 Egyéb pénzbeli juttatás elsősorban a külön juttatású illetmény, jubileumi jutalom, a jogviszony 

megszüntetése kapcsán kifizetett járandóságok. 



ADATLAP 

a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 

jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 15. § (2) bekezdésében foglalt adatok 

közzétételéhez 

 

 
 

IV. 

 

EGYÉB PÉNZBELI JUTTATÁS ADATOK 

 

 

Az állami vezető neve: Dr. Szócska Miklós 

Állami vezetői tisztsége: államtitkár 

Munkáltató szerv: 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
(2012.05.13-ig Nemzeti Erőforrás Minisztérium) 

 

 

Adatszolgáltatási időszak 

(év) 

Az állami vezető részére 

kifizetett egyéb pénzbeli 

juttatás
3
 jogcíme 

Az egyéb pénzbeli juttatás 

bruttó összege 

(Ft) 

2013.11.01-2013.11.30. deviza napidíj 28.383,- 

2013.12.01-2013.12.31. deviza napidíj 85.934,- 

2014.02.01-2014.02.28. deviza napidíj 23.997,- 

2014.03.01-2014.03.31. deviza napidíj 12.357,- 

2014.01.01-2014.03.31. cafetéria 50.000,- 

2014.04.01-2014.04.30. deviza napidíj 31.351,- 

2014.04.01-2014.04.30. cafetéria 16.667,- 

2014.05.01-2014.05.31. deviza napidíj 30.744,- 

2014.05.01-2014.05.31. cafetéria 16.667,- 

2014.06.01-2014.06.05. felmentési járandóság 5.983.200,- 

2014.06.01-2014.06.05. szabadságmegváltás 407.945,- 

 

                                                 
3
 Egyéb pénzbeli juttatás elsősorban a külön juttatású illetmény, jubileumi jutalom, a jogviszony 

megszüntetése kapcsán kifizetett járandóságok. 



ADATLAP 

a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 

jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 15. § (2) bekezdésében foglalt adatok 

közzétételéhez 

 

 
 

IV. 

 

EGYÉB PÉNZBELI JUTTATÁS ADATOK 

 

 

Az állami vezető neve: Dr. Szócska Miklós 

Állami vezetői tisztsége: államtitkár 

Munkáltató szerv: 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
(2012.05.13-ig Nemzeti Erőforrás Minisztérium) 

 

 

Adatszolgáltatási időszak 

(év) 

Az állami vezető részére 

kifizetett egyéb pénzbeli 

juttatás
4
 jogcíme 

Az egyéb pénzbeli juttatás 

bruttó összege 

(Ft) 

2014.06.01-2014.06.05. deviza napidíj 83.584,- 

2014.06.01-2014.06.05. cafetéria 1.665,- 

2014.01.01-2014.06.05. folyószámla költségtérítés 6.000,- 

 

 

                                                 
4
 Egyéb pénzbeli juttatás elsősorban a külön juttatású illetmény, jubileumi jutalom, a jogviszony 

megszüntetése kapcsán kifizetett járandóságok. 



ADATLAP 

a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 

jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 15. § (2) bekezdésében foglalt adatok 

közzétételéhez 

 

 

 

V. 

 

EGYÉB JUTTATÁS ADATOK 

 

 

Az állami vezető neve: Dr. Szócska Miklós 

Állami vezetői tisztsége: államtitkár 

Munkáltató szerv: 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
(2012.05.13-ig Nemzeti Erőforrás Minisztérium) 

 

 

Adatszolgáltatási időszak 

(év) 
A juttatás megnevezése A juttatásra vonatkozó adatok

5
 

2010.06.02-2010.06.07. személyes gépkocsihasználat VW Passat, 2008. 

2010.06.07-2011.07.04. személyes gépkocsihasználat Audi A6, 2005. 

2011.07.04-2014.06.20. személyes gépkocsihasználat Skoda Superb, 2011. 

   

   

   

   

   

 

                                                 
5
 Az egyéb juttatásra vonatkozó adat pl. a személyi használatú gépkocsi típusa, üzembehelyezési éve, a 

hivatali lakás mérete, komfortfokozata, stb. 


