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Módosító iavaslat

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése alapján „a nemzeti agrárkór-enyhítési rendszerről
szóló 2006. LXXXVIII. tárvény módosításáról szóló T/3095 . számú törvényjavaslathoz a
következő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

1) A törvényjavaslat 2. §-a (1) bekezdésének a következő módosítását javasoljuk :

„(1) A Tv. 2 . § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

[E törvény alkalmazásában]
a) elemi kár: szántó, valamint szőlő és gyümölcsös ültetvény művelési ágú termőföldön
aszály-, belvíz- , árvíz-, vihar és fagykár;"

2) A törvényjavaslat 2 . §-ának egy új (4) bekezdéssel való kiegészítését javasoljuk :

„(4) A Tv. 2. &-a a következő h) ponttal egészül ki :

h) természeti katasztrófa : a tárgyévi ténylegesen hasznosított területre számítva több
mint 70 százalékos hozamérték-csökkenést okozó elemi kár."

3) A törvényjavaslat 4 . §-a (2) bekezdésének a következő módosítását javasoljuk :

„(2) A Tv. 4. § (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

f(1) A kárenyhítő juttatásra a szerződő fél abban az esetben jogosult, amennyiben]
„c) a használatában levő termőföldön az ő használati ideje alatt bekövetkezett aszály-,

árvíz- belvíz-, vihar- és fagykárt a külön jogszabályban meghatározottak szerint az
agrárkár-megállapító szervhez bejelentette;"

4) A törvényjavaslat 3 . §-ának egy új (3) bekezdéssel való kiegészítését javasoljuk :



„(3) A Tv. 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki :

(4) A 2. & h.) pontjában meghatározott természeti katasztrófa esetén a kormány
rendelettel azok számára is megállapít kárenyhítő juttatást, akik nem számítanak
szerződő félnek."

5) A törvényjavaslat 6. §-ának a következő módosítását javasoljuk :

„A Tv. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

8 . § (1) Az állam központi költségvetési forrásból évenként a 6 . § szerinti befizetéssel
legalább azonos összegű támogatással járul hozzá a kárenyhítés pénzügyi forrásaihoz .
A 2. ~ h) pontjában meghatározott természeti katasztrófa esetén a kormány a termelői
befizetéseket meghaladó összegű többlet költségvetési hozzájárulást biztosít ."
(2) A Kormány nyilvános határozatban dönthet a termelői befizetéseket meghaladó
összegű többlet költségvetési hozzájárulás biztosításáról, továbbá szempontokat
határozhat meg a többlet költségvetési hozzájárulás igénybevételének szakmai
feltételrendszerére . A kárenyhítési igények elbírálása során a többlet költségvetési
hozzájárulás azon szerződők között osztható fel, akik teljesítik a külön jogszabályban
meghatározott feltételeket .
(3) Az előirányzat központi költségvetésből történő évenkénti támogatása 2008 . évtől
nem lehet kevesebb, mint a tárgyévet megelőző évben a termelők által a 6. § szerint
befizetett összeg .
(4) A 6. § szerinti termelői befizetés és a támogatási előirányzat kizárólag az e törvény
szerinti célokra használható fel .
(5) A (4) bekezdés szerinti összeg maradványa nem vonható el, nem csoportosítható
át, nem csökkenthető és nem zárolható, arra a mindenkori költségvetési törvény által
előírt tartalék- és maradványképzési kötelezettség nem vonatkozik. Az összeg
tárgyévben kárenyhítő juttatásra fel nem használt részét a következő évre kötelezően át
kell vinni ."

Indokolás

A természeti csapások az éghajlatváltozásra is figyelemmel egyre súlyosabbak és
kiszámíthatatlanabbak.

A mezőgazdaság különösen érzékeny a természeti csapásokra, a gazdálkodók túlnyomó része
olyan mértékben tőke hiányos, hogy a bekövetkező károk a további gazdálkodást teszik
lehetetlenné. Szükséges a törvényben rendelkezni és fokozott segítséget biztosítani a
természeti katasztrófa esetén . Biztosítani kell annak a lehetőségét, hogy kárenyhítésre
kerüljön sor szerződés hiányában is méltányolható esetben, kormány a központi költségvetés
terhére a befizetéseket kiegészíti .

Budapest, 2007 . május 21 .

Dr. Turfi-Kovács Béla
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
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