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A Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap 2009. évi
költségvetésének indokolása

A 2003. évi LVIII. törvénnyel létrehozott Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi
Kártalanítási Alap az ár- és – árvízből eredő – belvízkárok megtérítésében való
önkéntes részvételre ösztönző elkülönített állami pénzalap, amelybe a Magyar
Köztársaság területén a veszélyeztetett területeken lakóingatlan tulajdonnal rendelkező
természetes személyek szerződés alapján befizetést teljesíthetnek, ezáltal jogosulttá
válnak a káresemények utáni kártalanításra.
Az Alapnak ezideig érvényesen összesen 1374 db (2004-ben 177 db, 2005-ben 38 db,
2006-ban 383 db, 2007-ben 709 db, 2008. első felében 67 db) kártalanítási szerződése
jött létre. Az összes érvényesen létrejött szerződésből – figyelembe véve a szerződés
megszűnéseket – 2008. június 30-án 987 db „élő” kártalanítási szerződés állt fenn 10
megyében és Budapesten.
A szerződésállomány 2006-2007. évi növekedése a Kormány által Magyarország
folyóin 2006 tavaszán kialakult rendkívüli árvíz, valamint az ország egyes területein
ezen év első hónapjaiban bekövetkezett jelentős belvíz miatt keletkezett károk
enyhítése érdekében megalkotott 155/2006. (VII. 26.) Kormányrendeletnek volt
köszönhető. A károsultak ez alapján támogatást igényelhettek, amelynek egyik
feltétele vagy lakásbiztosítás kötés, vagy a WMA-val való szerződéskötés volt.
A költségvetés várható, illetve tervezett bevételeinek, kiadásainak prognosztizálásánál
2008. évre még további 183 db, 2009-2012. között évi 250-250 db új kártalanítási
szerződés megkötése került figyelembe vételre.
Az Alap kiadási előirányzatának összegét befolyásolta az a körülmény is, hogy az

Alap működési költségei - és ennek eredményeként a szükséges költségvetési juttatás csökkentése érdekében az Alapot kezelő Magyar Államkincstár a
központi
szervezetében felmerülő működési költségek jelentős részét átvállalja, a többi, nem
közvetlenül a szerződéskötéssel és kártalanítással összefüggő költséget pedig a
lehetséges mértékben csökkenti.
Tekintettel arra, hogy önkéntes, nem rendszeres befizetések, adományok, nemzetközi
segélyek beérkezésére eddig nem került sor, ezért ilyen címen a 2008. évi várható
teljesítés, illetve későbbi évekre előirányzat a költségvetésben jelenleg nem szerepel.
Az előzőekben leírtakra tekintettel az Alap működési kiadásainak alapvető forrása a
költségvetési támogatás.
Az Alap bevételi és kiadási jogcímein megtervezett összegek az ezidáig szerzett
tapasztalatokat, rendelkezésre álló információkat tükrözik. Tekintettel azonban arra,
hogy a kártalanítási szerződések minden szankció nélkül, nemfizetéssel könnyedén
megszüntethetők, ezért az előirányzatok nagy bizonytalanságot rejtenek magukban.
A szerződések alapján esetlegesen szükségessé váló kártalanítás összege és a
kártalanítási eljárás költségei - az Alap rendelkezésre álló anyagi lehetőségeit is
figyelembe véve - külön eljárásban kerülnek rendezésre.
Budapest, 2008. augusztus 11.
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