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Heringes Anita országgyűlési képviselő asszony
részére

Magyar Szocialista Párt Képviselőcsoportja

Budapest
2014. július 22.

I-1/ME/3675 (2014)

Tisztelt Képviselő Asszony!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján
hozzám benyújtott írásbeli választ igénylő , „Mekkora összegű havi juttatásokban
részesülnek a miniszterelnökségen dolgozó vezetők és vezető tisztségviselők?” című, K/610.
számú kérdésére az alábbi tájékoztatást adom .

Miniszterelnök úr havi bruttó 1 .507.400 Ft illetményre jogosult, tekintettel arra, hogy
a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII . törvény (Ksztv.) 25/A. §-a alapján a miniszterelnök
havi illetményének összege megegyezik a köztisztvisel ői illetményalap
harminckilencszeresével.
A miniszterek - a Ksztv. 39. §-a alapján - havi illetményeinek összege brutt ó
1 .101.900 Ft. Az illetmény a következő részekből tevődik össze: alapilletmény a
köztisztviselői illetményalap 15,6-szorosa, az illetménykiegészítés mértéke a z
alapilletmény 50%-a, a vezetői illetménypótlék az alapilletmény 65%-a. A Ksztv . 39 . §
(4) bekezdése szerint a miniszter alapilletményét a miniszterelnök át nem ruházható
hatáskörében legfeljebb 20%-kal csökkentheti. Miniszterelnök úr élve ezzel a
lehetőséggel a miniszterek illetményét 15 %-kal csökkentett összegben állapította
meg.
Az államtitkárok és a közigazgatási államtitkár illetményének összege - a Ksztv . 51 .
§-a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011 . évi CXCIX. törvény (Kttv.)
219. § (1)-(3) bekezdései alapján - fejenként havonta bruttó 997.200 Ft . A
Miniszterelnökség valamennyi államtitkárának illetmény beállási szintje 100 % .
A Miniszterelnökség helyettes államtitkárai illetményének összege havonta brutt ó
747.900 Ft, a Kttv . 224. § (1)-(3) bekezdései alapján, alapilletményük 100%-os beállás i
szinten - illetményeltérítés nélkül - került megállapításra .
Az alapilletmény összege - a Kttv . 139. § rendelkezése szerint - főosztályvezető
esetében az illetményalap 8-szorosa, főosztályvezető-helyettes esetében az
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illetményalap 7,5-szerese, osztályvezető esetében az illetményalap 7-szerese . Az
illetménykiegészítés mértéke felsőfokú iskolai végzettségű kormánytisztviselő
esetében az alapilletményének 50 %-a, középiskolai végzettségín kormánytisztviselő
esetében az alapilletményének 15%-a . (Kttv. 134. § (1) bekezdés) A vezetői
illetménypótlék mértéke a főosztályvezető esetén az alapilletmény 30%-a ,
főosztályvezető-helyettes esetén az alapilletmény 20%-a, osztályvezető esetén az
alapilletmény 10%-a, a Kttv. 137. § (1) bekezdésének megfelelően.
A Miniszterelnökségen nincsenek vezető tisztségviselők, - többek között - azért sem,
mert a Ksztv . 10. § (1) bekezdése szerint a politikai vezető további munkavégzésre
irányuló jogviszonyt (ideértve a felügyel őbizottsági tagságot, gazdasági társaság ,
illetve szövetkezet vezető tisztségét, alapítvány kezel ő szervezetének tagságát,
valamint az érdek-képviseleti szervezetben való tisztség viselését) nem létesíthet ,
valamint munkaköri feladatainak ellátásából eredő nyilvános szerepléséért
díjazásban nem részesülhet .

Tisztelettel :

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3 . Telefon : (06 1) 795 3079 Fax : (06 1) 795 0381
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Kövér László elnök úr
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Magyar Országgyűlés
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I-1/ME/3675 (2014)

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 2.
melléklet 43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldö m
Heringes Anita (MSZP) országgyűlési képviselő „Mekkora összegű havi juttatásokban

részesülnek a miniszterelnökségen dolgozó vezet ők és vezető tisztségviselők?” című, K/610.
írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat .
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