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Tisztelt Képviselő Asszony !

A hozzám intézett, az országgyűlésrő l szóló 2012. évi XXXVI: törvény 42. § (8)
bekezdésében foglaltak alapján írásbeli választ igénylő „Hány főtanácsadót es tanácsadó t
alkalmat a Külgazdasági és Külügyminisztérium? " című , K/l 74O. számú írásbeli kérdésére az
alábbi tájékoztatást adom .

A Külgazdasági és Külügyminisztériumban (a továbbiakban : Minisztérium) jelenleg a
közszolgálati tisztvisel őkrő l szóló 2011 . évi CXICX. törvény (a továbbiakban : Kttv .) 203.
(3)-(4) bekezdései alapján a Miniszteri Kabinetben öt, az államtitkári kabinetekben nég y
politikai tanácsadói munkakör létesítésére került sor és összesen a Minisztériumban kilenc fő
kerül politikai tanácsadói munkakörben, kormányzati szolgálati jogviszonyban
fcigl alkoztatásra.

Tájékoztatom, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztériumban miniszteri f ő tanácsadói ,
miniszteri tanácsadói, illetőleg politikai (tanácsadói munkakörök nem kerültek létesítésre é s
ilyen munkakörökben történő alkalmazásra nem kerül sor .

A Kttv. 204. (7) bekezdése alapján a miniszteri (fő)tanácsadói, illetve politikai
(fő)tanácsadói munkakörben foglalkoztatottak minden esetben kormányzati szolgálati
jogviszonyban állnak a foglalkoztató minisztériummal .

2014. november 10-én a Minisztérium állományában politikai tanácsadói munkakörben
foglalkoztatott munkatársak:

Miniszteri Kabinet állományában :
dr. Czifra Gabriella
dr. Gróf István
Farkas Réka
Grüll Tamás
Rónaszéki Nóra Erzsébet

MINISZTER

Demeter Márta képvisel ő asszony részére

agyar Országgyű lés

Budapest
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Biztonságpolitikai és Nemzetközi Együttműködésért Felelős Államtitkári Kabinet
állományában
Dr. Tombor Bálint
Niczky Emőke Ilona
Krasnyánszki László

Gazdaságdiplomáciáért Felelős Államtitkári Kabinet állományában :
Brassói Attil a

Összesített havi illetményük bruttó 5 037 500 Ft .

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kttv . 203 . § (6) bekezdésében foglaltak alapján a politikai
(fő)tanácsadói munkakőrben foglalkoztatott kormánytisztvisel ők kinevezése a munkakört
létesítő miniszter, illetőleg államtitkár megbízatásának idejére szól és megbízatása
megszűnésével a (fő)tanácsadói munkakört betöltő kormánytisztviselő kormányzati szolgálat i
jogviszonya is a törvény erejénél fogva megszűnik.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium 2014 júniusa óta tartó szervezeti átalakítása miatt a
végleges adatszolgáltatást az átalakítások befejezését követ ően az elmúlt hónapokra
vonatkozóan összesítve kívánjuk a Hivatalos Értesít őben megjelentetni .

Budapest, 2014 . november
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MINISZTER .

Kövér László úr részér e
az Országgyű lés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Ur l

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 2 . mellékle t
43 pontjában foglaltakra figyelemmel mellékelten megküldöm Demeter Márta országgy űlés i
képviselő ,,Hány fötanácsadót 6 tanácsadót alkalmaz a Külgazdasági és
Kitlüwninisztériwn? - című , K/1740. számú írásbeli választ igényl ő kérdésére adott
válaszomat .

Budapest, 2014. november „' "
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