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A Házszabály 94. § (1) bekezdése és a 102 . § (1) bekezdése alapján a nemzeti agrárkár-enyhítés i
rendszerről és a kárenyhítési hozzájárulásról szóló T/6686 . számú törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslato t
terjesztjük elő .

A törvényjavaslat 15 . §-ának módosítását javasoljuk az alábbiak szerint :

„Záró rendelkezések
15 . §

(1) Ez a törvény a kihirdetését követő negyvenötödik napon lép hatályba és ezzel egyidej ű leg a nemzet i
agrárkár-enyhítési rendszerről szóló 2006. évi LXXXVIII. törvény és az azt módosító 2007 . évi XL.
törvény hatályát veszti azzal, hogy a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről szóló 2006 . évi LXXXVIII .
törvény (a továbbiakban : 2006. évi LXXXVIII . törvény)rendelkezéseit a folyamatban lév ő eljárásokban
alkalmazni kell .
(2) A [nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről szóló] 2006. évi LXXXVIII . törvény alapján kötött
szerződések e törvény hatályba lépésének napjával a törvény erejénél fogva megsz űnnek .
(3) E törvény által előírt kárenyhítő hozzájárulás megfizetését tejesítettek kell tekinteni, ha azt a
mezőgazdasági termelő e törvény hatályba lépése előtt, a 2009-es évben a 2006 . évi LXXXVIII . törvény
alapján már teljesítette .
(4) A 2006. évi LXXXVIII . törvény alapján 2009-ben megfizetett kárenyhítő hozzájárulás és az e törvény
6. § (1) bekezdése által el ő írt kárenyhítő hozzájárulás összege közti különbözetet az agrárkár megállapító_
szerv köteles 2009. június 30-ig a befizető részére visszatéríteni .
(5) E törvény hatályba lépését megelőzően tíz napon belül bekövetkezett elemi kár esetén a kárt e törvén y
hatályba lépését követő tíz napon belül kell bejelenteni .
(6) Ha a mezőgazdasági termelő e törvény hatályba lépését megelőzően bejelentette az (5) bekezdésbe n
meghatározott időszakban bekövetkezett elemi kárt, a bejelentést úgy kell tekinteni, hogy azt e törvény
hatályba lépését követ ő tíz napon belül tették meg .
(7) Ha a mezőgazdaságiőstermelőnek minősülő mezőgazdasági termelő a 2006. évi LXXXVIII . törvény
alapján szerződést kötött, – figyelemmel a 9 . §-ban foglaltakra – akkor is jogosult kárenyhítő juttatásra, ha
nem tett az 5 . § (1) bekezdésében foglalt nyilatkozatot . Ha a mezőgazdasági termelőnek minősülő
mezőgazdasági termel ő nem kíván kárenyhítő juttatásra jogosultságot szerezni, erről a tárgyévben telje s
bizonyító erejű magánokiratban kell nyilatkoznia az egységes kérelem benyújtására el őírt határidő
lejártáig .
([3]8) A [nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerr ő l szóló] 2006. évi LXXXVIII . törvény alapján képzett
elő irányzat maradványa nem vonható el, az az e törvény alapján képzend ő elő irányzat bevételét képezi .
([4]9) A kárenyhítési juttatás formájában nyújtott támogatásokra 2010 . január 1 . után az EK Szerződés 87 .
és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásokna k
nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló ,
2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet 11 . cikk (8) bekezdésében foglaltakat kel l
alkalmazni .
([5] 10) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) az agrárkár-enyhítési szervet,



b) az agrárkár-megállapító szervet
rendeletben jelölje ki.
([6)11) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy :
a) a hozamérték-csökkenés kiszámításának módját, az elemi csapás bejelentésének, igazolásának, a z
előlegfizetési és a kárenyhít ő juttatás iránti igény benyújtásának, a kárenyhítő juttatás megállapításának
részletes szabályait, a kárenyhítő juttatás jogszabálysértés esetén jogosulatlannak min ősülő részét és az
ellenőrzés rendjét,
b) a többletforrás igénybevételéhez szükséges feltételeket és a feltételek teljesítése igazolásának módját ,
valamint
c) a mezőgazdasági őstermelőnek minősülő mezőgazdasági termel ő által a kárenyhítési hozzájárulás
fizetési kötelezettségvállalás megtételének részletes szabályait rendeletben határozza meg . "

Indokolá s

A törvényjavaslat átmeneti rendelkezéseinek kiegészítése szükséges . A törvényjavaslat nem tartalmaz
megfelelő átmeneti rendelkezést arra az esetre, amikor egy mez őgazdasági termelő a tervezettel hatályon
kívül helyezni kívánt 2006 . évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) hatályos szabályai alapján a
2009-es évben a tervezet hatályba lépése el őtt teljesíti a Tv . előírta, szerződéses jogviszony alapján
fennálló fizetési kötelezettségét . A fizetési kötelezettség teljesítése nem teszi folyamatban lévővé az
ügyeket, hiszen nincs sem kár, sem pedig a kárenyhítő juttatás kifizetésére vonatkozó igénybejelentés ,
azaz a tervezetnek a Tv . folyamatban lévő ügyekre történő alkalmazását kimondó szabálya ezekben az
esetekben nem lesz irányadó .

A tervezet 15 . §-ának (2) bekezdése szerint a Tv . alapján létrejött szerződések megszűnnek, arra
vonatkozóan azonban nem tartalmaz rendelkezéseket a normaszöveg, hogy a 2009-es esztendőben a Tv.
alapján hozzájárulást már befizető termelők jogosultságot szereznek-e az új törvény alapján történ ő
kifizetésre. Ehhez természetesen annak kimondása szükséges, hogy a tervezet figyelembe veszi a
hatálybalépése el ő tt 2009-ben teljesített befizetéseket . Így tehát előfordulhat, hogy 2009-ben egy termelő
befizeti a Tv. alapján a hozzájárulást, majd a tervezet hatálybalépése után és annak alapján - akár éri
elemi kár, akár nem — ismét köteles a befizetésre, kivéve az újonnan csatlakozó őstermelőket. Ebből az

következik tehát, hogy bizonyos termelők 2009-ben kétszer fizetnek „biztosítási díjat”, ami az Alkotmán y
hátrányos megkülönböztetés tilalmát kimondó 70/A. §-ába ütközik .

A tervezetnek kezelnie kell továbbá azt a kérdést is, amikor a törvény hatályba lépését megel őzően tíz
napon belül következik be elemi kár, tekintettel arra, hogy ennyi a kár bejelentésére nyitva álló határidő .
Ebben az esetben az a probléma merülhet fel, hogy bizonyos bejelent ők még a Tv . hatálya idején fogják
bejelenteni kárigényüket, mások viszont már a tervezet hatályba lépése után. Egységesen kell — átmeneti
rendelkezések megalkotásával — biztosítani az ebben az időszakban történt bejelentések szabályozását .

A Tv. és a tervezet rendszerében önkéntes alapon részt vevő őstermelők helyzete is rendezést igényel . A
Tv. kockázatközösségében részt vevő őstermelők ugyanis a tervezet hatályba lépése után kiesnek a
biztosítási rendszerből . Tekintettel arra, hogy az őstermelők a Tv . vonatkozásában egyszer már kifejezté k
szerződéskötési akaratukat, nem indokolt, hogy ne kerüljenek át az új rendszer hatálya alá . Esetükben
azonban biztosítani kell a szabad „kilépés” lehetőségét .

A tervezet 15. §-ának (1) bekezdésében egyértelművé kell tenni, hogy melyik törvény rendelkezéseit kel l
alkalmazni a folyamatban lévő eljárásokban.

Budapest, 2008 . nevem . r 18 .
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