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Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 10/2014 . (II . 24 .) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Bangóné Borbél y
Ildikó (MSZP) országgy űlési képviselő „Milliós reprezentációs költségekre és millió s
tanácsadói fizetésekre mindig jut pénz, csak a szegények támogatására nem? Mire költött töb b
millió forintot Heged űs Zsuzsa?” című KI17316 számú írásbeli választ igényl ő kérdésér e
adott válaszomat .
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országgyűlési képviselő részére
Országgyűlés
Budapest
Tisztelt Képviselő Asszony!
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI . törvény 42 . § (9) bekezdésében foglaltak alapján
a „Milliós reprezentációs költségekre és milliós tanácsadói fizetésekre mindig jut pénz, csak a
szegények támogatására nem? Mire költött több millió forintot Heged űs Zsuzsa?” című
K117316 számú benyújtott írásbeli kérdésére az alábbi tájékoztatást adom .
A miniszterelnöki megbízottak részére az állami vezetői juttatásokról szóló 275/2015 . (IX.
21 .) Korm. rendelete szerinti juttatás köthet ő ki, ezek pedig a következő k: hivatalos célú
utazás, illetve hivatalos külföldi küldöttség fogadása és kísérése céljából a kormányváró helyiségek használatára jogosult ; külföldre utazás során repül őgéppel történő utazás esetén
repülőjegy igénybevételére jogosult ; ideiglenes külföldi kiküldetés esetén napidíjra jogosult ;
valamint egészségügyi ellátásra jogosult.
A miniszterelnöki megbízottaknak van reprezentációs keretük . A személyi jövedelemadóró l
szóló 1995 . évi CXVII . törvény (a továbbiakban : Szja tv.) szerint reprezentációnak min ősül a
,;juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitélet i
rendezvény, esemény keretében, továbbá az állami, egyházi ünnepek alkalmával nyújtot t
vendéglátás (étel, ital) és a rendezvényhez, eseményhez kapcsolódó szolgáltatás" . A
reprezentáció fogalma alatt értjük még az Szj a tv . rögzített üzleti ajándék is, mely „a juttat ó
tevékenységével összefügg ő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti kapcsolato k
1
1055 Budapest, Kossuth tér 1-3 .
Telefonszám : (+36-1) 795 9578

keretében adott ajándék" . Tehát a reprezentációs keretet az Szja tv . által meghatározottakkal
összhangban így például a minisztérium tevékenységével összefügg ő hivatali, szakmai
rendezvény, esemény keretében, vendégek fogadásához kapcsolódó fogyasztási cikke k
vásárlására, üzleti ajándékra, éttermi fogyasztásra stb . fordíthatják.
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