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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

12. §

[(1) A Magyar Tudományos Akadémiáról  szóló  1994.  évi  XL. törvény 21.  §  (2)  bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az  akadémiai  költségvetési  szervek  részt  vesznek  az  Akadémia  törvényben  foglalt
közfeladatainak ellátásában. Ezek finanszírozásának forrásai a költségvetési támogatás, más
államháztartási  források  és  saját  bevételeik.  Az  akadémiai  költségvetési  szervek  kutatási
feladatait  támogató  tevékenységek  tárgyi  és  személyi  feltételeinek  megteremtéséhez,  a
speciális  kutatási  feltételek  biztosításához  a  kormányzati  tudománypolitikáért  felelős
miniszter  az  általa  vezetett  minisztérium  költségvetési  fejezetében  biztosít  költségvetési
támogatást.”]

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 39. §
Módosítás jellege: elhagyás

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



[39. §

A központi  államigazgatási  szervekről,  valamint  a  Kormány  tagjai  és  az  államtitkárok
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény az „A miniszter javadalmazása” című alcíme a
következő 39/A. §-sal egészül ki:

„39/A. §

(1) A miniszterelnök  a  miniszter  részére  az  e  törvényben  meghatározott  javadalmazásra
vonatkozó szabályoktól eltérő személyi illetményt állapíthat meg.

(2) A személyi  illetmény  a  tárgyév  március  1-jétől  a  következő  év  február végéig  terjedő
időszakra állapítható meg.

(3) A személyi illetmény havi összege nem haladhatja meg a miniszter által irányított vagy
felügyelt  központi  államigazgatási  szerv,  központi  államigazgatási  szervnek  nem minősülő
költségvetési szerv, illetve a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaság
által ugyanazon személynek a tárgyévet megelőző évben kifizetett, a személyi jövedelemadóról
szóló  törvény szerint  munkaviszonyból  származó jövedelemnek minősülő,  legnagyobb éves
jövedelem egytizenkettedét.

(4) A miniszter részére személyi illetmény alkalmazása esetén illetménykiegészítés, pótlék nem
fizethető.”]

Indokolás 

A kormány  által  benyújtott  törvényjavaslat  veszélyezteti  a  Magyar  Tudományos  Akadémia
függetlenségét.  A benyújtott  javaslat  olyan kormányzati  kezdeményezést készít elő, amely az
MTA kutatóhálózatának működését  érintően a  kutatás-fejlesztési  forrásokat  az  Innovációs  és
Technológiai  Minisztérium  költségvetési  fejezetébe  utalja.  Az  MTA Elnöksége  június  15-ei
rendkívüli  ülésén  határozatot  fogadott  el,  melyben  tiltakozik  a  kormány törekvései  ellen.  A
módosító javaslat ezért törölné az MTA függetlenségét veszélyeztető részeket.

A javaslat  lehetővé  tenné,  hogy  a  miniszterek  legfeljebb  annyit  kereshessenek,  amennyit  a
minisztériumuk alá tartozó állami cég vezetője is keres. Ennek értelmében bizonyos miniszterek
akár  5  millió  forintot  is  kereshetnének,  amely  a  magyar  lakosság  kereseteihez  viszonyítva
méltánytalan  és  igazságtalan.  A  módosító  javaslat  törölné  a  miniszterek  fizetéséről  szóló
részeket. 
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