
MINISZTERELNÖKI KABINETIROD A

ROGÁN ANTAL

miniszterelnök kabinetfőnöke

Mesterházy Attila képviselő úr részére
országgyűlési képviselő

Országgyűlés

Budapest

Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42 . § (9) bekezdésében foglaltak alapján
hozzám intéze t

„Kik látják el a miniszteri tanácsadói munkakört” cím ű, K16834 . számú ,
„Kik látják el a miniszteri főtanácsadói munkakört?” című, K/6875. számú ,
„Kik és milyen illetményre jogosultak a miniszter politikai tanácsadói?” cím ű, K/6835 .
számú,
„Az államtitkári kabinetben hány politikai tanácsadói, illetve főtanácsadói munkakört
létesítettek?” című K/6836 számú ,
„Kik és milyen illetményre jogosultak a miniszter politikai főtanácsadói?” című, K/6861 .
számú
„Kik és milyen illetményre jogosultak az államtitkári kabinetek politikai tanácsadói?” című,

K/6900. számú,
„Kik és milyen illetményre jogosultak az államtitkári kabinetek politikai főtanácsadói?” című,
K/6909. számú,
„A miniszteri kabinetben hány politikai tanácsadói, illetve főtanácsadói munkakört
létesítettek?” című, K/6881 . számú,
benyújtott írásbeli kérdésekre az alábbi összefoglaló tájékoztatást adom :

Miniszteri tanácsadói, miniszteri főtanácsadói munkakört 0 fő lát el .

A miniszteri kabinetben 1 politikai tanácsadói és 2 politikai főtanácsadói munkakör került
létesítésre .

A Miniszterelnöki Programirodát vezető i államtitkár kabinetjében 2 politikai tanácsadói és 1
politikai fő tanácsadói munkakör került létesítésre .
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A parlamenti államtitkári kabinetben 1 politikai tanácsadói és 0 politikai főtanácsadói

munkakör került létesítésre .

A kormányzati kommunikációért felelős államtitkár kabinetjében és az alárendelt szervezet i
egységekben 0 politikai tanácsadói és 0 politikai főtanácsadói munkakör került létesítésre .

Megjegyzem, hogy a fent megadott munkakörök mindegyike a Kormány tagjainak feladat- é s

hatáskörérő l szóló 152/2014. (VI. 6 .) Korm. rendelet 1368 § (3) bekezdése alapján beálló

jogutódlás alapján került létesítésre .

Az írásbeli kérdésekben Képviselő Úr által megfogalmazottak kapcsán táj ékoztatom, hogy a
közszolgálati tisztvisel őkről szóló 2011 . évi CXCIX . törvény (a továbbiakban : Kttv.) 203 . §
(3) bekezdése – épp úgy, mint az azt megel őző és azt követő rendelkezések – a politikai
tanácsadói, főtanácsadói munkakört ° szabályozza. Az említett rendelkezés a Kttv .
hatálybalépése óta nem változott . A szabályozás szerint a miniszter miniszteri főtanácsadói ,
miniszteri tanácsadói munkakört politikai főtanácsadói, politikai tanácsadói munkakörr é
minősíthet a miniszteri kabinetben a miniszter tevékenységéhez közvetlenül kapcsolód ó
feladatok ellátására . A° politikai tanácsadói, főtanácsadói munkakör sajátossága, hogy a
miniszter megbízatásának idejére szól . A törvény értelmében politikai főtanácsadói, politikai
tanácsadói munkakörbe az nevezhető ki, aki felsőfokú iskolai végzettséggel' és megfelelő
idegen nyelvi ismeretekkel rendelkezik. A Kttv. 204. § (1) bekezdése szerint a politikai
főtanácsadó, politikai tanácsadó illetményét a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg . A

tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig terjedő időszakra vonatkozó havi
illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a
tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét .

A Kttv. 125 . § (1) bekezdése értelmében, a miniszteri kabinetben a miniszter miniszter i
főtanácsadói, miniszteri tanácsadói munkaköröket létesíthet . E munkakörökbe határozatlan
időre történik a kinevezés és a törvény különös feltételekhez köti a munkakör betöltését . E
feltételek alapján miniszteri tanácsadói munkakör ellátására kinevezést az kaphat, ak i
felsőfokú iskolai végzettséggel és feladata ellátásához szükséges szakirányú
szakképzettséggel, jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a közigazgatási szakvizsg a
alól adott Közigazgatási Továbbképzési Kollégiumi teljes körű mentesítéssel és legalább
kétéves szakmai gyakorlattal rendelkezik. Főtanácsadói munkakör ellátására kinevezést a z
kaphat, aki feladata ellátásához szükséges egyetemi szint ű végzettséggel és szakirányú
szakképzettséggel, jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a közigazgatási szakvizsga
alól adott Közigazgatási Továbbképzési Kollégiumi teljes körű mentesítéssel és legalább
ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik .

A foglalkoztatottak nevére és illetményére vonatkozó megkeresése kapcsán állásponto m
szerint parlamenti válaszban való nyilvánosságra hozatala a közérdek ű adatok
megismerésének igényével nem áll arányban, ezért bár a minisztérium a törvényi
kötelezettségériek természetesen eleget tesz, a nyilvánosságra hozatal már az Ön és a
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nyilvánosságra hozatalban részt vev ő személyek felelőssége, és az ebből adódó jogi és nem
jogi természetű következmények is a nyilvánosságra hozót terhelik .

A fentiekben foglaltakat figyelembe véve válaszadási kötelezettségemnek az adatokat a
megismerni kívánt dokumentumokba való betekintési jog biztosításával kívánok eleget tenni .
A dokumentumokban való betekintésre a Miniszterelnöki Kabinetiroda 1055 Budapest ,
Kossuth Lajos tér 2-4 . címen nyílik lehetősége. Kérem, hogy az adatokba való betekintés elő tt
legalább egy nappal annak időpontját egyeztesse a +36 (1) 795-7382-es telefonszámon .

Kérem, hogy válaszomat szíveskedjen elfogadni .

'Budapest, 2015 . november „ ( • „

Tisztelettel :
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MINISZTERELNÖKI KABINETIROD A

ROGÁN ANTA L

miniszterelnök kabinetfőnöke

Kövér László úr részére
az Országgyűlés elnöke

Budapest

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Mesterházy Attil a
(MSZP) országgy ű lési képviselő

„Kik látják el a miniszteri tanácsadói munkakört” cím ű , K/6834. számú,
„Kik látják el a miniszteri főtanácsadói munkakört?” című , K/6875 . számú,

„Kik és milyen illetményre jogosultak a miniszter politikai tanácsadói?” cím ű, K/6835 .
számú,
„Az államtitkári kabinetben hány politikai tanácsadói, illetve főtanácsadói munkakört
létesítettek?” című, K/6836 számú,
„Kik és milyen illetményre jogosultak a miniszter politikai főtanácsadói?” című, K/6861 :
számú,
„Kik és milyen illetményre jogosultak az államtitkári kabinetek politikai tanácsadói?” cím ű ,

K/6900. számú,
„Kik és milyen illetményre jogosultak az államtitkári kabinetek politikai főtanácsadói?” című ,
K16909. számú,
„A miniszteri kabinetben hány politikai tanácsadói, illetve főtanácsadói munkakört
létesítettek?” című , K/6881 . számú
írásbeli választ igénylő ' kérdéseire adott összefoglaló válaszomat .

Budapest, 2015 . november G

Tisztelettel :
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