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Demeter Márta országgyűlési képviselő asszony részére
Magyar Szocialista Párt képviselő csoportja
Budapest

2014 . november 11 .
PARLF-MIN/30 (2014)

Tisztelt Képviselő Asszony!

Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 42. §-ának (8) bekezdésében foglaltak
szerint a hozzám intézett "Mekkora díjazásban és milyen juttatásokban részesülnek a
miniszterelnöki biztosok és megbízottak?" című , K/1743 . számú írásbeli kérdésére az alábbi
választ adom.

A miniszterelnöki biztos és a miniszterelnöki megbízottak a központi államigazgatás i
szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010 . évi XLIII.
törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 32. § (2) és 33. § (3) bekezdése alapján legfeljebb
államtitkári illetménynek megfelel ő összegű díjazásra és államtitkári juttatásokra
jogosultak. Az államtitkári illetmény mértékét a Ksztv. 51 . §-a, míg az államtitkári
juttatások körét az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztvisel ői számára
biztosított juttatásokról és azok feltételeiről szóló 192/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet
határozza meg .

A jelenleg feladatot ellátó 1 miniszterelnöki biztos és 11 miniszterelnöki megbízott részére -
megbízatásuk kezdete óta változatlan mértékben és körben - megállapított díjazást és
juttatást, valamint az általuk ténylegesen igénybe vett juttatások körét az alábbi tábláza t
szemlélteti :

Miniszterelnöki bizto s

Név
Díjazás
(Ft/hó,
bruttó)

juttatás

megállapított igénybe vett

Héjj Dávid 1.250.000* államtitkári
egészségügyi ellátás ,

_

	

személyes gépkocsihasználat
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Miniszterelnöki megbízottak

Név
Díjazás
(Ft/hó,
bruttó)

Juttatás

megállapított igénybe vet t

Dr. Félegyházy-
Megyesy Jenő József 997.200 államtitkári

egészségügyi ellátás**

Dr. Granasztói
György 997.200 államtitkári

egészségügyi ellátás,
személyes gépkocsihasznála t

Hegedűs Zsuzsanna
Gabriella 997.200 államtitkári

egészségügyi ellátás,
személyes gépkocsihasználat

gépkocsivezetővel

Kerényi Imre 997.200 államtitkári
egészségügyi ellátás,

személyes gépkocsihasználat

Szőcs Géza 997.200 államtitkári
egészségügyi ellátás,

személyes gépkocsihasználat
gépkocsivezetővel

Tellér Gyula 997.200

_

államtitkári egészségügyi ellátás**

Dr. Kárpáti György 997.200 államtitkári
egészségügyi ellátás* *

Dr. Szemerkény i
Réka 997.200 államtitkári egészségügyi ellátás,

személyes gépkocsihasználat

Prof. Dr. habil.
Kopek Gábor DLA 747.900***

helyettes
államtitkári

egészségügyi ellátás* *

Kovács Miklós 1.120.000* államtitkári egészségügyi ellátás* *

Nagy István

díjazás
nélkül,

költségtérítési
megállapodás

mellett

- -

* a Ksztv . 51 . § (4) bekezdésében foglaltak alapján – mely szerint az államtitkári alapilletmény legfeljebb 30%-ka l
eltéríthető – megemelt összeg (államtitkári illetmény 100%-os beállási szinten : 997.200; Ft, 130%-os beállási szinten :
1 .296.360,-Ft)
** a személyes gépkocsihasználat nem került feltüntetésre annál, aki ezen juttatást ténylegesen nem veszi igényb e
*** a Ksztv . 33 . § (3) bekezdése alapján (mely szerint a miniszterelnöki biztos, illetve megbízott „legfeljebb államtitkári
illetménynek megfelel ő összegű díjazásra” jogosult) alacsonyabb mértékben, helyettes államtitkári illetményne k
megfelelő összegben megállapított díjazás" .

Tisztelettel :
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Kövér László Elnök Úr
részére

Magyar Országgyű lés

Budapest

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldö m
Demeter Márta (MSZP) országgyűlési képviselő „Mekkora díjazásban és milyen juttatásokba n
részesülnek a miniszterelnöki biztosok és megbízottak?” című , K/1743. számú írásbeli választ
igénylő kérdésére adott válaszomat .

2014. november 11 .
PARLF-MIN/30 (2014)
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