
Az Országgyűlés

Gazdasági bizottsága

Iromány száma: T/626/2.

Benyújtás dátuma: 2018-07-03 13:34

Parlex azonosító: 6TAQF8TQ0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Bánki Erik, Elnök 

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II.
24.) OGY határozat 45. § (5) bekezdése alapján – A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról szóló T/626. számú törvényjavaslathoz
az alábbi részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő.

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. §
Módosítás jellege: elhagyás

[5. §

(1) A MEKHtv. 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A  Hivatal  elnöke  a  Hivatal  köztisztviselőjének  a  közszolgálati  tisztviselőkről  szóló
törvényben meghatározott illetményrendszerre vonatkozó szabályoktól eltérő, emelt összegű
személyi  illetményt  állapíthat  meg  a  személyi  juttatás  előirányzata  terhére.  A  személyi
illetmény  indokolás  nélkül  visszavonható,  ami  nem  minősül  a  köztisztviselői  kinevezés
módosításának.”

(2) A MEKHtv. 16. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A  Hivatal  nem  tartozik  a  közigazgatási  személyügyi  tevékenységekkel  kapcsolatos
adatszolgáltatási  körbe,  saját  hatáskörben  maga  határozza  meg  a  teljesítményértékelési
rendszerére,  a  jutalmazásra,  a  toborzási  és  kiválasztási  politikájára,  a  továbbképzések



tervezésére  és  lebonyolítására  vonatkozó  szabályokat,  valamint  illetményen  kívüli  egyéb
juttatásait.”]

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § c) és d) pont
Módosítás jellege: elhagyás

7. §

A MEKHtv.
[c) 7. § (3) bekezdésében a „tízszerese” szövegrész helyébe a „tizenötszöröse” szöveg,
d) 7.  §  (4)  bekezdésében  a  „kilencszerese”  szövegrész  helyébe  a  „tizenháromszorosa”
szöveg,]

lép.

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. §
Módosítás jellege: elhagyás

[8. §

Hatályát veszti a MEKHtv. 16. § (1) bekezdésében a „tárgyévet megelőző évi” és a „legfeljebb
ötven százalékkal” szövegrész.]

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. §
Módosítás jellege: módosítás

10. §

Az 1. §, a 4-[6]5. §[,] és a [7]6. § [b)-h)]b)-f) pontja[, valamint a 8. §] az Alaptörvény 23. cikke
alapján sarkalatosnak minősül.

II. Rész

Módosítópont sorszáma: 5.
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Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1. 3. § nyitó szövegrész … I. Fejezete a …

Módosítópont sorszáma: 6.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1. 4. § - MEKHtv. 14. § (3) bekezdés [Az elnök ]A Hivatal elnökének közszolgálati …

Indokolás

1-4. A törvényjavaslat 5. és 8. §-ának, valamint a 7. § c) és d) pontjának az elhagyása tartalmilag
összekapcsolódik,  és  kodifikációsan  összefügg  a  10.  §  módosításával.
Tekintettel a nemzetgazdaságban tapasztalható általános bérnövekedésre, indokolt a köztisztviselői
illetmények  átfogó  felülvizsgálata,  hiszen  az  illetményalap  10  éve  változatlan,  miközben  a
minimálbér és a nemzetgazdasági bruttó átlagkereset is közel kétszeresére nőtt ennyi idő alatt. Erre
tekintettel érdemes megvárni az átfogó felülvizsgálat eredményeit, és a MEKH tisztviselőinek az
illetményét  is  akkor  rendezni,  tudva,  hogy  a  hatékony  állami  regulátori  szerep  ellátásához
elengedhetetlen,  hogy az állam a szakértő apparátust  meg tudja tartani,  illetve vonzó életpályát
kínálhasson a fiataloknak, amelynek egyik eleme az illetmény.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

5. Szerkesztési módosítás.
6. Szerkesztési pontosítás.
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