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Válasz a K/3917. számú, „Adófizetők pénzén
kéjutazás? " című írásbeli kérdésre

Dr. Szél Bernadet t

országgyűlési képviselő

Budapest

Tisztelt Képviselő Asszony!

A hivatalos külföldi kiküldetések megszervezését Magyarországon jogszabályokban ,
többek között az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított
juttatásokról és azok feltételeiről szóló 192/2010 . (VI 10.) Korm. rendeletben foglalt objektív
kritériumok szabályozzák . A honvédelmi miniszter hivatalos külföldi útjait ezen szabályozó k
teljes betartásával szervezték és szervezik meg a tárca ezért felel ős szakemberei . A fentiek okán
nem tisztem és nem is tudom megítélni a hivatalos külföldi utak szállásköltségeine k
arányosságát .

Az adott program előkészítéséért felelős minisztériumi állomány a konkrét progra m
ismeretében és annak akadálytalan lebonyolítását szem elő tt tartva határozza meg és hagyja jóv á
minden, külföldi látogatásra utazó delegáció összetételét, így történt ez valamennyi 2011 . évi út
alkalmával is .

Tájékoztatom, hogy a kérdésében hivatkozott hivatalos út költségeire vonatkozóan a tárc a
korábban már tájékoztatást adott, amely a Magyar Országgyűlés honlapján az alábbi
hivatkozáson érhető el: http ://www.parlament .hu/irom39/05467/05467-0001 .pdf
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Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II. 24 .) OGY határozat
2. melléklet 43 . pontjában foglaltakra figyelemmel mellékelten megküldöm Dr . Szél Bernadett
országgyű lési képviselő „Adófizetők pénzén kéjutazás? " című , K/3917 . számú írásbeli kérdésér e
adott válaszomat .
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