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Érkeze« : 2014 NOV i 1.
árta képviselő asszony részér e

~gr Országgyű lés

Budapest.

Tisztelt Képvisel ő Asszony!

A hozzám intézett, az Országgyű lésrő l szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8)
bekezdésében foglaltak alapján írásbeli választ igénylő „Mekkora díjazásban és milyen
jw'talásokban részesülnek a miniszteri biztosak és megbízottak?” című , K11739. számú
írásbeli kérdésére a mellékelt táblázat szerinti tájékoztatást adom.

Budapest,	 2014. november

Tisztelettel :

-1(J27 BUDAPEST, B -EtJi RAKPART 4T TELEFON : +36 1 458 1420 E-MAIL : PETER.SZII)ARTO@MFA .GOV,HU



Miniszteri biztosak Feladat Kinevezés időszak Díjazás (Ft/hó) Nem rendszeres juttatás

Napidij (bruttó, Ft) Cafetéria (Ft)

Dr. Budai Gyula
Oroszország által elrendel t

embargóból fakadó külgazdaság i
intézkedésekért felel ős

2014 .09 .01- 2024 .09 .22 747 900

2014,09 .23 - tó! 747 900 62 985 -

10ó István Duna Régió Stratégi a
végrehajtásáért felelős

2014.06.26 -2014.09 .22 747 900 116 106 éves bruttó
200.000,- Ft

időarányos része2014 .09 .23 - tó! 747 900 99 885

Dr. Pörzse Gábor Ferenc
kulturális és tudományos stratégi a

végrehajtásáért felel ős

2014 .07 .15

	

2014 .09 .22 747 900

2014 .09.23 - tél 747 900 -

Magyar Levente a frankofón üügyekért felelős
2014 .09 .01 - 2014 .09 .22 373 900 - éves bruttó

200.000,- Ft2014 0923 - tóI 60000 -

Cafetéria juttatásra jogosult : KüM választható béren kívüli juttatási rendszerér ő l szóló 1/2013 . (111 .8) Kű m KÁT, valamint 1/2014 . (111 .13 .) KűM KÁT utasítás alapjá n

Miniszteri biztosokat megilletőjuttatások

Az állami vezetőkés az államigazgatási szervek köztisztvisel ő i számára biztosított juttatásokról és azok fel ételeir ő l szóló 192/2010 . (U1 .10) Korm. Rendelet szerint



KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIU M
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Kövér László úr részére
az Országgyűlés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014, (II. 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43. pontjában foglútakra figyelemmel mellékelten megküldöm Demeter Márta országgyűlési
képviselő „Mekkora díjazásban és milyen juttatásokban részesülnek a miniszteri biztosok és
megbízottak?” című , K/1739 . számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat .

Budapest, ...2014. .riovemb

Tisztel:ettek

Szitjártó .Péter.
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