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Tisztelt Képviselő Úr!

A Honvédelmi Minisztérium mindenkor a hatályos jogszabályok alapján, azok teljes kör ű
betartásával működik. Ennek megfelelően a tárca minden esetben eleget tesz törvény i
kötelezettségeinek, így amit a jogszabályok nyilvános információnak rendelnek, azokat a
minisztérium mindig nyilvánosságra hozza, amiket viszont a vonatkozó szabályok ne m
nyilvánosnak minősítenek, azokat nem hozza, mert nem hozhatja nyilvánosságra . Ennek
szellemében járt és jár el a tárca valamennyi hivatalos megkeresés esetén, legyen a z
sajtómegkeresés, közérdekű adatigénylés vagy írásbeli választ igénylő, országgyű lés i
képviselőtő l érkező kérdés .

A fentiek adta keretek között az alábbiakról tájékoztatom .
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 objektí v
kritériumok szabályozzák, amelyek a hivatalos úton résztvevő köztisztviselők utazásáról vag y
szállásáról is rendelkeznek . A honvédelmi miniszter hivatalos külföldi útjait ezen szabályozók
teljes betartásával szervezték és szervezik meg a tárca ezért felel ős szakemberei .

Az adott program előkészítéséért felelős minisztériumi állomány a konkrét program
ismeretében és annak akadálytalan lebonyolítását szem elő tt tartva határozza meg és hagyja jóv á
minden, külföldi látogatásra utazó delegáció összetételét . Ennek fényében, de általában i s
értelemszerű, természetes, továbbá mind az írott, mind az íratlan normáknak megfelel ő , hogy a
kormány bármely tagja által vezetett delegációban az adott minisztérium tisztségviselői is részt
vesznek .

Végül tájékoztatom, hogy 2012. október 22-23-án semmilyen párizsi rendezvényen nem
vettem részt és természetesen nem igaz, hogy 2011-2012-ben több alkalommal is tagja voltam
olyan brüsszeli delegációnak, melyen három főre naponta és fejenként 120 ezer forinto s
szállásköltséget számoltak el .
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Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014. (II. 24 .) OGY határozat
2. melléklet 43 . pontjában foglaltakra figyelemmel mellékelten megküldöm Szabó Szabolc s
országgyűlési képviselő „Miniszter Úr! Mikor mond le a párizsi luxusútja miatt?” című,
K/3919. számú írásbeli kérdésére adott válaszomat .
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