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Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyű lésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 42 . § (9) bekezdése alapján K/6853 .,
K/6860., K/6867., K/6874., K/6894., K/6901., K/6906 . és K/6917 . számon benyújtott írásbel i
kérdéseire válaszolva az alábbiakról tájékoztatom .

A Belügyminisztérium a mai napon az alábbiak szerint foglalkoztat politikai és miniszter i
tanácsadókat, illetve fő tanácsadókat.

BM Miniszteri Kabinet
1. politikai fő tanácsadó : havi bruttó illetménye 800 000 Ft ,

2. politikai fő tanácsadó : havi bruttó illetménye 1 500 000 Ft ,

3. miniszteri főtanácsadó, havi bruttó illetménye 598 345 Ft .

A BM Miniszteri Kabinetnél miniszteri tanácsadó álláshely nincs rendszeresítve, és ilye n
beosztású személyt sem foglalkoztat a Belügyminisztérium .
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BM Önkormányzati Államtitkári Kabine t
1. politikai tanácsadó: havi bruttó illetménye 400 000 Ft,

2. politikai tanácsadó: havi bruttó illetménye 680 000 Ft .

A BM Parlamenti Államtitkári Kabinet és a BM Rendészeti Államtitkári Kabinet
állományában politikai tanácsadói, illetve politikai főtanácsadói álláshelyek nincsenek
rendszeresítve, ilyen beosztású személyeket a Belügyminisztérium nem foglalkoztat .

Budapest, 2015 . november „
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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) országgyűlési képviselő „Kik és milyen illetményre jogosultak a miniszter politika i

tanácsadói?” című , K/6853. számú; „Kik látják el a miniszteri tanácsadói munkakört?” című ,

K/6860. számú ; „Az államtitkári kabinetekben hány politikai tanácsadói, illetve főtanácsadó i

munkakört létesítettek?” című , K/6867. számú; „Kik és milyen illetményre jogosultak a

miniszter politikai főtanácsadói?” című , K/6874. számú; „A miniszteri kabinetben hány

politikai tanácsadói, illetve főtanácsadói munkakört létesítettek?” című, K/6894. számú; „Kik

látják el a miniszteri főtanácsadói munkakört?” című , K/6901 . számú; „Kik és milye n

illetményre jogosultak az államtitkári kabinetek politikai tanácsadói?” című , K/6906. számú,

valamint „Kik és milyen illetményre jogosultak az államtitkári kabinetek politika i

főtanácsadói?” című , K/6917. számú, írásbeli választ igényl ő kérdéseire adott válaszomat .

Budapest, 2015. november „ "
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