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Országgyű lés Hivatala

Kövér László
az Országgyű lés elnöke részére

írásbeli kérdés
Helyben

Tisztelt Elnök úr!

Az Alaptörvény 7, cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy ű lésrő l szóló 2012 .

évi XXXVI, törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l

szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére, kérdést kívánok benyújtan i
a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörér ő l szóló 152/2014 . (VI . 6.) Korm, rendelet

136/B.§ szerinti feladatkörében eljáró Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezet ő
miniszterhez,

„Milliós reprezentációs költségekre és milliós tanácsadói fizetésekre mindig jut pénz,

csak a szegények támogatására nem ?
Mire költött több millió forintot Hegedűs Zsuzsa? ”

címmel. A választ írásban kérem,

Tisztelt Miniszter Úr i

Nemrégiben nagy port kavart, hogy kiderült mennyit költött Heged űs Zsuzsa miniszterelnök

megbízott
Mint kiderült Hegedűs Zsuzsa munkájáért az első négy évben megbízási szerződés alapján

kapott havi bruttó egymillió forintot a Miniszterelnökségtő l . A 2014-es választások után

Orbán Viktor miniszterelnöki megbízottnak nevezte ki . Habár a megbízottak fizetését
törvény szabályozza – legfeljebb az államtitkári fizetést kaphatják meg, ami alapesetbe n
bruttó 997 200 forint – a jelenleg, a Miniszterelnöki Kabinetirodához tartozó tanácsad ó
fizetése tavaly még nettó 708 012 forint volt, de idén már nettó 920 373 forintra emelkedett ,

feltehetően azért, mert a miniszternek lehetősége van az államtitkári alapfizetést akár 30%-

kal is növelni .
De nemcsak a fizetésével tűnik ki a többi megbízott közül Hegedűs Zsuzsa, hanem azzal is ,
hogy messze ő költi a legtöbbet reprezentációs költségekre ; másfél millió forintot költött
éttermi számlákra és vendégfogadásra, a minisztérium költségére, bár a sajtó nem talált a
nyomát annak, hogy olyan rendezvényt szervezett volna, ahol neki kellett fizetni a
meghívottak vendéglátásút,
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Igaz, a miniszterelnöki megbízottak a havi fizetés űkön kívül egyéb juttatásokra is

jogosultak : a minisztériumtól irodát, munkatársakat kapnak, kérhetnek autót, lakást, fizeti k
a munkával kapcsolatos utazásaikat, és a reprezentációs kiadásaikat. A reprezentációs
kiadások elszámolását az adótörvények szabályozzák, illetve jogszabály kötelezi a
minisztériumokat is, hogy az ilyen költségek felhasználásáról részletes el ő írást készítsenek .

Miniszterelnöki Kabinetiroda reprezentációs költésekről szóló szabályait a sajtó hiáb a
kereste, nem találták meg a Hivatalos Értesít őben, pedig a közigazgatási államtitkárnak má r
a minisztérium megalakulása után ki kellett volna adnia az erre vonatkozó utasítást . Mint az

a sajtóban megjelent a Miniszterelnöki Kabinetiroda sokkal b őkeyübben bánik a
reprezentációs kiadásokkal, mint más minisztériumok. Csak a miniszterelnöki megbízotta k
több mint 4,1 millió forintot költöttek el a minisztérium 2015 októberi megalakulása óta ,
Ennek az összegnek több mint felét, közel 2,5 millió forintot Heged űs Zsuzsának fizettek ki ,

ami átlagosan havi 136 ezer forint . Hegedűs csak tavaly másfélmillió forintot költött éttermi
számlákra és vendégfogadásra, miközben a kormányzati honlap hírei és az MT I
hírarchívuma szerint nem tartott sajtótájékoztatót, és olyan konferenciáról, rendezvényr ő l

sem tud a sajtó, amit kimondottan ő rendezett, igy neki kellett volna biztosítania a vendége k

frissitöít .
Mindeközben Magyarországon négy milliónál is többen élnek a létminimum alatt, százezrek
nyomorognak, közel kétszázezer családnak 22 800 forint jut havonta a megélhetéshez .

Mindezekre tekintettel kérdezem Miniszter Urat :

• Dokumentálják-e a miniszterelnöki megbízottak utazásait, az általu k
szervezett, látogatott rendezvényeket, tevékenységeiket illetve készítenek- e
bármilyen beszámolót munkájukról? Ha igen, akkor rendelkezésemre tudja- e
bocsátani Heged űs Zsuzsa miniszterelnöki megbízott munkájáról szóló

anyagokat?
• A megbízottak által szervezett rendezvényeken készül-e jelenléti ív?
• Kiket látott vendégül az elmúlt években Hegedűs Zsuzsa miniszterelnök i

megbizottként a minisztérium költségén ?

• Mely cég biztosította a vendéglátást, hol történtek meg ezek az események ?

• Milliós reprezentációs költségekre és milliós tanácsadói fizetésekre mindig jut
pénz, csak a szegények támogatására nem ?

Várom megtisztel ő válaszát !

Budapest, 2017 . szeptember 12 .

Bangóné Borbély Ildikó
országgyű lési képviselő

(MSZP)
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