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ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 
Az Általános közzétételi listát módosította és elfogadta a Magyar Orvosi Kamara 

Budapesti Területi Szervezet elnökségének 2021. december 8-i ülése. 
 
 
 

I. Szervezeti, személyzeti adatok 
 

 
 Adat  
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, 

székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, 
elektronikus levélcíme, honlapja, 
ügyfélszolgálatának elérhetőségei 

Magyar Orvosi Kamara Budapesti Területi 
Szervezete (MOK BTSZ) 
1075 Budapest, Wesselényi u. 6. I/2. 
Tel/fax:+36-1-344-4833 
e-mail: bok@bpok.hu 
Ügyfélszolgálat elérhetősége: ugyanezen a 
címeken. 

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése 
szervezeti egységek megjelölésével, az egyes 
szervezeti egységek feladatai 

TESZ Küldöttgyűlés 
Elnökség 
Választókerületek 
Etikai Bizottság 
Felügyelő Bizottság 
Küldöttgyűlés 
Feladataik: a MOK Alapszabályában foglaltak 
szerint, valamint az SZMSZ 3. pontja 

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az 
egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, 
beosztása, elérhetősége (telefon- és 
telefaxszáma,  
elektronikus levélcíme) 

Elnökség: 
 
Elnök:    Dr. Albert István 
Alelnök: Dr. Horányi János 
              Dr. Tóth Eszter 
Titkár:    Dr. Lotz Gábor 
              Dr. Moric Krisztina 
Elérhetőségük: 
Tel/Fax: +36-1-344-4833 
e-mail cím: bok@bpok.hu 
 
Választókerületi elnökök: 
 
I. kerület: Dr. Nagy János 
e-mail: drnagyjanos04@gmail.com 
 
II. kerület: Dr. Ragó Zsuzsanna 
e-mail: zsuzsanna_rago@yahoo.com 
 
III. kerület: Dr. Telegdy Margit 
e-mail: telegdy.margit@gmail.com 
 
IV. kerület: Dr. Szabó Gergő 
e-mail: dr.szabo.gergo@doksza.hu 
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V. kerület: Dr. Hajnáczky Károly 
e-mail: karoly.hajnaczky@gmail.com 

VI. kerület: Dr. Fejér László
e-mail: drfejerlaszlone@gmail.com 

VII. és XVI. kerület: Dr. Decastello Alice
e-mail: dr.decastello.alice.bptesz@gmail.com 

VIII. kerület: Dr. Beke Artúr
e-mail: bokjozsefvaros@gmail.com 

IX. kerület: Dr. Szabó Melinda
e-mail: szabo-melinda@t-online.hu 

X. kerület: Dr. Kapin Tibor 
e-mail: tiborkapindr@gmail.com 

XI. és XXII. kerület: Dr. Körmendy Miklós
e-mail: duoderm@freemail.hu 

XII. kerület: Dr. Sepp Csaba
e-mail: seppcsabamd@gmail.com 

XIII. kerület: Dr. Szilvási István
e-mail: szilvasi2@gmail.com 

XIV. kerület: Dr. Megyeri Géza
e-mail: zugloiorvosikamara@gmail.com 

XV. kerület: Dr. Szántó Olga Piroska
e-mail: drszantoolga@gmail.com 

XVII. kerület: Dr. Ormos Endre Péter
e-mail: eormos@gmail.com 

XVIII. kerület: Dr. Mikecz Tibor
e-mail: dr.mikecztibor@gmail.com 

XIX. kerület: Dr. Zalaföldi Kornélia
e-mail: zalafoldidr@gmail.com 

XX. és XXIII. kerület: Dr. Lukács Miklós
e-mail: dr.lukacs.miklos@gmail.com 

XXI. kerület: Dr. Szkenderovics Károly
e-mail: szkendek@gmail.com 

Felügyelő Bizottság: 

Elnök: Dr. Blatniczky László 
Elérhetősége: Tel: +36-30-626-5444 
e-mail cím: blatniczky.budaigyk@gmail.com 
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Etikai Bizottságok: 

I. számú Etikai Bizottság: Dr. Bálint György 

II. számú Etikai Bizottság: Dr. Szőczei Beáta

III. számú Etikai Bizottság: Dr. Erdős Judit

IV. számú Etikai Bizottság: Dr. Máté-Horváth
Nóra 

Elérhetőségük: 
Tel./Fax: +36-1-413-6773 
Postai cím: 1075 Budapest, Wesselényi u. 6. 
e-mail cím: etika@bpok.hu, erika@bpok.hu 

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati 
elérhetőségek (telefon- és telefaxszáma, 
elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend 

Magyar Orvosi Kamara Budapesti Területi 
Szervezete 

Ügyfélkapcsolat: 
Csopják Tiborné, Szarvák Jánosné, Márton 
Brigitta, Dr. Lekkáné Cseresnyés Erika 
1075 Budapest, Wesselényi u. 6. I/2. 
Tel/Fax: +36-1-344-4833 
e-mail cím: bok@bpok.hu 

Ügyfélfogadási idő: 
hétfő-csütörtök: 9.00-15.00 
péntek: 9.00-13.00 

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, 
összetétele, tagjainak neve, beosztása, 
elérhetősége 

Elnökség 

Elnök:    Dr. Albert István 
Alelnök: Dr. Horányi János 

       Dr. Tóth Eszter 
Titkár:    Dr. Lotz Gábor 

       Dr. Moric Krisztina 
Elérhetőségük: 
Tel/Fax: +36-1-344-4833 
e-mail cím: bok@bpok.hu 

Választókerületi elnökök: 

I. kerület: Dr. Nagy János 
e-mail: drnagyjanos04@gmail.com 

II. kerület: Dr. Ragó Zsuzsanna
e-mail: zsuzsanna_rago@yahoo.com 

III. kerület: Dr. Telegdy Margit
e-mail: telegdy.margit@gmail.com 
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IV. kerület: Dr. Szabó Gergő
e-mail: dr.szabo.gergo@doksza.hu 

V. kerület: Dr. Hajnáczky Károly 
e-mail: karoly.hajnaczky@gmail.com 

VI. kerület: Dr. Fejér László
e-mail: drfejerlaszlone@gmail.com 

VII. és XVI. kerület: Dr. Decastello Alice
e-mail: dr.decastello.alice.bptesz@gmail.com 

VIII. kerület: Dr. Beke Artúr
e-mail: bokjozsefvaros@gmail.com 

IX. kerület: Dr. Szabó Melinda
e-mail: szabo-melinda@t-online.hu 

X. kerület: Dr. Kapin Tibor 
e-mail: tiborkapindr@gmail.com 

XI. és XXII. kerület: Dr. Körmendy Miklós
e-mail: duoderm@freemail.hu 

XII. kerület: Dr. Sepp Csaba
e-mail: seppcsabamd@gmail.com 

XIII. kerület: Dr. Szilvási István
e-mail: szilvasi2@gmail.com 

XIV. kerület: Dr. Megyeri Géza
e-mail: zugloiorvosikamara@gmail.com 

XV. kerület: Dr. Szántó Olga Piroska
e-mail: drszantoolga@gmail.com 

XVII. kerület: Dr. Ormos Endre Péter
e-mail: eormos@gmail.com 

XVIII. kerület: Dr. Mikecz Tibor
e-mail: dr.mikecztibor@gmail.com 

XIX. kerület: Dr. Zalaföldi Kornélia
e-mail: zalafoldidr@gmail.com 

XX. és XXIII. kerület: Dr. Lukács Miklós
e-mail: dr.lukacs.miklos@gmail.com 

XXI. kerület: Dr. Szkenderovics Károly
e-mail: szkendek@gmail.com 
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Etikai Bizottságok: 

I. számú Etikai Bizottság tagjai: 

Dr. Gazdag Gábor László 

Dr. Huszár András  

Dr. Kaprinai Norbert 

Dr. Mezey Ilona Mária 

Dr. Nyáry István 

Dr. Papp Tamás 

II. számú Etikai Bizottság tagjai:

Dr. Ábel Tatjána Katalin 

Dr. Ács Ida 

Dr. Belopotoczky Gábor 

Dr. Kovách István 

Dr. Virág Balázs 

Dr. Wenger Tibor 

III. számú Etikai Bizottság tagjai:

Dr. Bezzegh Attila 

Dr. Juhász Hanna 

Dr. Kellner Pál 

Dr. Péterfy Nóra 

Dr. Rosivall László 

Dr. Szabó Kovács István 

IV. számú Etikai Bizottság tagjai:

Dr. Czermann Imre 

Dr. Fehér Katalin 
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Dr. Kürti Zsuzsanna 

Dr. Pálfi Patricia Dóra 

Dr. Szelényi Andrea 

Dr. Zoltán Gergely Gábor 

Elérhetőségük: 
Tel./Fax: +36-1-413-6773 
Postai cím: 1075 Budapest, Wesselényi u. 6. 
e-mail cím: etika@bpok.hu, erika@bpok.hu 

Felügyelő Bizottság 

Elnök: Dr. Blatniczky László 

Tagok: Dr. Kokas Péter 
  Dr. Mester Ádám 
 Dr. Rembeczki László 

Elérhetőségük: 
Tel/Fax: +36-1-344-4833 
e-mail cím: bok@bpok.hu 

Küldöttgyűlés 

160 fő küldött, az üléseit a MOK Budapesti 
TESZ elnöke vezeti. Maga a kamara nem 
testületi szerv. A fentiek a számos testületi 
szerve közül a legfőbb testületi szervre 
(küldöttgyűlés) vonatkozó adatok. 

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete 
vagy ellenőrzése alatt álló, vagy 
alárendeltségében működő más közfeladatot 
ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban 
meghatározott adatai 

A TESZ irányítása alatt álló más közfeladatot 
ellátó szerv nincs. 

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában 
álló, illetve részvételével működő gazdálkodó 
szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai 
címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus 
levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének 
 neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének 
mértéke 

----------------- 

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított
közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége
(postai címe, telefon- és telefaxszáma, 
elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő
szervének tagjai
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9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított 
költségvetési szerv neve, székhelye, a 
költségvetési szervet alapító jogszabály 
megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a 
költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, 
honlapjának elérhetősége, működési engedélye 

 
 

------------------ 

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok 
neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, 
valamint a főszerkesztő neve 

 
------------------ 

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve 
felügyeleti szervének, hatósági döntései 
tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult 
szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó 
szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló 
szervnek az 1. pontban meghatározott adatai 

Magyar Orvosi Kamara 
1068 Budapest, Szondi u. 100. 
Tel:+36-1-269-4391  Fax: +36-1-269-4392; 
www.mok.hu 
Általános ügyfélszolgálat 
Telefon: +36-1-269-4391/122 
Fax: +36-1-354-0463 
e-mail: losonci.ildiko@mok.hu 
 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 
   
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét 

és alaptevékenységét meghatározó, a szervre 
vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi 
szervezetszabályozó eszközök, valamint a 
szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, 
az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 
hatályos és teljes szövege 

• Az egészségügyben működő szakmai 
kamarákról szóló 2006. évi XCVII. 
törvény (Ekt) 

• A MOK Alapszabálya 
• SZMSZ 
• Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a 
fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a 
közfeladatot ellátó szerv feladatáról, 
tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és 
angol nyelven. 

 
www.mok.hu oldalon 

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai --------------------- 
4. Államigazgatási, önkormányzati és egyéb 

hatósági ügyekben ügy fajtánként és eljárás 
típusonként a hatáskörrel rendelkező szerv 
megnevezése, hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése, illetékességi területe, az 
ügyintézéshez szükséges dokumentumok, 
okmányok, eljárási illetékek(igazgatási 
szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető 
eljárási szabályok, az eljárást megindítóirat 
benyújtásának módja (helye, ideje),ügyfélfogadás 
ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, 
fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás 
és az ügyintézéshez használt letölthető 
formanyomtatványok, az igénybe vehető 
elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, 
az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok 

I. A hatósági eljárásokat, az egyes hatósági 
ügyekben eljáró szerveket és a hatósági 
eljárások általános szabályait az 
egészségügyben működő szakmai kamarákról 
szóló 2006.évi XCVII. tv. (Ekt.) V. –V/A fejezet 
és a MOK Alapszabályának 25.b) és 35.c) 
pontjai részletezik. 
Az ügyintézéshez használt formanyomtatványok 
a MOK BTSZ irodájától kérhető személyesen, 
telefonon, e-mail-ben, vagy letölthetők a   
http://bpok.hu/nyomtatvanyok-es-e-ugyintezes/ 
linkről (tagfelvétel, szüneteltetés, megszüntetés, 
helyreállítás, nyilatkozat tagdíjkedvezményhez, 
adatok módosítása, egyéb nyomtatványok). 
 
Telefonos, vagy személyes ügyintézés esetén 
az ügyfélszolgálat elérhetősége, az 
ügyfélfogadás rendje: 
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jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető 
jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről 

Magyar Orvosi Kamara Budapesti 
Területi Szervezete 
1075 Budapest, Wesselényi u. 6. I/2. 
Tel/Fax: +36-1-344-4833 
e-mail cím: bok@bpok.hu 
 
Ügyfélfogadási idő: 
hétfő-csütörtök: 9.00-15.00 
péntek: 9.00-13.00 
 
Felvételhez kapcsolódó információk a  
www.mok.hu és a www.bpok.hu oldalakon. 
 
II. Az etikai eljárásokat, az etikai ügyekben 
eljáró szerveket és az etikai eljárások általános 
szabályait az egészségügyben működő szakmai 
kamarákról szóló 2006. évi XCVII. tv. (Ekt.) VI. 
fejezete és a MOK Alapszabályának 29.) és 38. 
pontjai részletezik. 
 

• 2006.évi XCVII. tv.  
• Ákr. 
• MOK Alapszabály 
• MOK Etikai Kódex: www.mok.hu 

 
Személyes ügyintézés esetén az etikai 
ügyfélszolgálat elérhetősége, az ügyfélfogadási 
rendje: 
 
Ügyfélkapcsolat: 
Márton Brigitta és Dr. Lekkáné Cseresnyés 
Erika 
1075 Budapest, Wesselényi u. 6. I/2. 
Tel/Fax: +36-1-344-4833 
e-mail cím: : etika@bpok.hu, erika@bpok.hu 
 
ügyfélfogadási idő: 
hétfő-csütörtök: 9.00-15.00 
péntek: 9.00-13.00 
 

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy 
költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatás 
megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások 
igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért 
fizetendő díjmértéke, az abból adott 
kedvezmények 

I. Elsőfokú etikai eljárás 2006. évi XCVII. tv. 20-
26 §-ai szerint.  

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott 
adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai 
(név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, 
időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, 
kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő 
kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba 
bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény 

Név: Tagnyilvántartás 
Formátum: elektronikus adatbázis 
Az adatkezelés célja: tagság nyilvántartása  
Jogalapja: Ekt.   
Időtartama: a cél megvalósulásáig 
Az érintettek köre: tagság 
Forrás: az érintettektől közvetlenül, Info törvény. 
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szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó 
szerv által - alaptevékenysége keretében - 
gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés 
módja, a másolatkészítés költségei 
 

Kérdőíves adtafelvétel esetén a kitöltendő 
kérdőív: tagfelvételi eljárás 
(http://bpok.hu/nyomtatvanyok-es-e-ugyintezes) 
Az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő 
nyilvántartásoknak az e törvény szerinti 
azonosító adatai: NAIH-74141/2014, NAIH-
81699/2014. 
A közfeladatot ellátó szerv által - 
alaptevékenysége keretében - gyűjtött és  
feldolgozott adatok fajtái: Ekt. 19/A § 
A hozzáférés módja: - 
A másolatkészítés költségei: - 

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános 
kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, 
a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés 
mértéke 

 
------------------- 

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, 
az állampolgári közreműködés (véleményezés) 
módja, eljárási szabályai, a testületi szerv 
üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, 
döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve 
összefoglalói; a testületi szerv szavazásának 
adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza 

Előkészítés rendje: Ekt., Alapszabály szerint. 
 
A MOK BTSZ küldöttgyűléseinek határozatai 
megtekinthetők a MOK Budapesti Területi 
Szervezete honlapján. 
http://bpok.hu/kuldottgyules/ 
 
 
 
 

9. A törvény alapján közzéteendő 
jogszabálytervezetek és kapcsolódó 
dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-
testületének nyilvános ülésére benyújtott 
előterjesztések a benyújtás időpontjától 

 
------------------ 

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett 
hirdetmények, közlemények 

------------------ 

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok 
szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk 

I. Kötelező szinten tartó és szabadon választható 
tanfolyamok támogatása 
A pályázat tárgya: 
Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az 
egészségügyi felsőfokú szakirányú 
szakképesítéssel rendelkezők folyamatos 
továbbképzéséről szóló 64/2011.(XI.29.) NEFMI 
rendelet 3.§ (8) bekezdése alapján „a 
továbbképzési időszak alatt egy kötelező szinten 
tartó továbbképzés a továbbképzésre kötelezett 
számára téritésmentes…”  
Azon továbbképzésre kötelezettek 
támogatására, akik több szakképesítésüknek 
megfelelően több szakmát önállóan gyakorolnak, 
a MOK Budapesti Területi Szervezete pályázati 
formában a részvételi díj teljes egészét átvállalja 
a SE által szervezett kötelező szinten tartó 
tanfolyamon térítéses részvétel esetén, 5 évente 
egy alkalommal.    
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Támogatjuk továbbá a szakma szerinti 
kategóriájú, legalább 25 pont megszerzésére 
kiírt, a SE által szervezett tanfolyamokon való 
részvételt. A meghirdetett tanfolyam díjából a 
budapesti kamara 50%-ot, de maximum 40.000 
Ft-ot vállal át. 
 
Eredménye: folyamatos támogatás nyújtása, 
mely rendkívül népszerű az orvosok körében. 
Indokolás: a budapesti orvosok szakmai 
továbbképzésének és gyógyító munkájának 
támogatásán keresztül elősegíteni a budapesti 
betegellátás jelentős minőségi javulását.  
 
II. Második szakvizsga/licence vizsga letételének 
támogatása 
A pályázat tárgya: 
Azon szakorvosok támogatása, akik a már 
meglévő szakvizsgájuk mellé un. második 
szakvizsgát vagy licence vizsgát kívánnak 
megszerezni, a letételhez szükséges egyszeri 
vizsgadíj teljes összegét (30.000 Ft.) átvállalja a 
kamara. 
Eredménye: folyamatos támogatás nyújtása, 
mely rendkívül népszerű az orvosok körében. 
Indokolás: a budapesti orvosok szakmai 
továbbképzésének és gyógyító munkájának 
támogatásán keresztül elősegíteni a budapesti 
betegellátás jelentős minőségi javulását.  
 

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett 
alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, 
ellenőrzések nyilvános megállapításai 

ÁSZ vizsgálat 

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló 
igények intézésének rendje, az illetékes 
szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol 
kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az 
információs jogokkal foglalkozó személy neve 

Közérdekű adatok megismerésére irányuló 
igények a MOK Budapesti Területi Szervezetnél 
jelezhetők, a napi munkaidőben (8 – 16). 
Elérhetőségeik: 
1075 Budapest, Wesselényi u. 6. I/2. 
Tel/Fax: +36-1-344-4833 
e-mail cím: bok@bpok.hu 
 
Ügyfélfogadási idő: 
hétfő-csütörtök: 9.00-15.00 
péntek: 9.00-13.00 
 
Az információs jogokkal a mindenkori ügyviteli 
vezető foglalkozik.  
Jelenleg: dr. Nagy Zsolt. 
 

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére 
vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai 
adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk 

 
------------------- 
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15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező 
statisztikai adatszolgáltatás adott szervre 
vonatkozó adatai 

 
------------------ 

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló 
szerződések listája, amelyekben a közfeladatot 
ellátó szerv az egyik szerződő fél 

 
------------------- 

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő 
közérdekű adatok felhasználására, 
hasznosítására vonatkozó általános szerződési 
feltételek 

 
------------------- 

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös 
és egyedi közzétételi lista 

------------------- 

 
III. Gazdálkodási adatok 

   
1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, 

számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves 
költségvetési beszámolója 

Az évenkénti mérlegbeszámolók megtekinthetők 
a MOK Budapesti Területi Szervezete 
honlapján. http://bpok.hu/kuldottgyules/ 
 

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak 
létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó 
összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és 
vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és 
rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az 
egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája 
és mértéke összesítve 

Egyszerűsített éves beszámoló 2013. év 
Eredmény-kimutatás 99. sor (5 fő) 
  
Egyszerűsített éves beszámoló 2014. év 
Eredmény-kimutatás 14. sor (5 fő) 
  
Egyszerűsített éves beszámoló 2015. év 
Eredmény-kimutatás 7. sor (5 fő) 
  
Egyszerűsített éves beszámoló 2016. év 
Eredmény-kimutatás 6. sor (5fő) 

Egyszerűsített éves beszámoló 2017. év 
Eredmény-kimutatás 6. sor (5fő) 

Egyszerűsített éves beszámoló 2018. év 
Eredmény-kimutatás 6. sor (5fő) 

Egyszerűsített éves beszámoló 2019. év 
Eredmény-kimutatás 6. sor (8fő) 

Egyszerűsített éves beszámoló 2020. év 
Eredmény-kimutatás 6. sor (8fő) 

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az 
államháztartásról szóló törvény szerinti 
költségvetési támogatások 
kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás 
céljára, összegére, továbbá a támogatási program 
megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, 
ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást 
visszavonják vagy arról a kedvezményezett 
lemond 

 
 

-------------------- 
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4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, 
az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő 
gazdálkodással összefüggő, a külön 
jogszabályban meghatározott értékű- 
árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás 
megrendelésére, vagyon vagy vagyoni, vagyoni 
értékű jog átadására, valamint koncesszióba 
adásra vonatkozó szerződések megnevezése 
(típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a 
szerződés értéke, határozott időre kötött 
szerződés esetében annak időtartama 

 
 
 
 
 

------------------- 

 
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott 

nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók 
adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, 
pályázat eredménye) 

 
-------------------- 

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai 
ellátására (így különösen egyesület 
támogatására, foglalkoztatottai szakmai és 
munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, 
foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, 
szociális és sporttevékenységet segítő szervezet 
támogatására, alapítványok által ellátott 
feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, 
ötmillió forintot meghaladó kifizetések 

 
 
 
 

-------------------- 
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