
Módosító javaslat

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökéne k

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséró7 szóló T/7655. számú törvényjavasla t
költségvetési előirányzataihoz - a HHSZ 94. §-ában*, 102. §-a (1) bekezdésében *foglaltaknak megfelelően

módosító javaslato t

A törvényjavaslat 2013 . évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített állami

pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti — növelését, illetve

csökkentését javasolom:
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Javaslat a 2013 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XIV . Belügyminisztérium

4 Terrorelhárítási Központ 13410,5 -331,5 1307 9

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzato k

Beruházá s

21 Nemzeti Kétéltű Védelmi Program 0 0

	

+331,5 +331 .5 3315 3315

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletez őmelléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel . A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletez őmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel.
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Indokolá s

A kétéltűek, például a békák, gőték, szalamandrák és lábatlan kétéltűek közel 360 millió éve élnek a

Földön, túlélték azt, amit a dinoszauruszok nem. Az ember által okozott drasztikus környezet-átalakítá s

soha nem látott mértékben tette tönkre a kétéltűek számára nélkülözhetetlen él őhelyeket, különösen pedi g

a szaporodásukhoz nélkülözhetetlen peterakó helyeket . Most azonban egy vízi gomba (Chytridiomycota )

faj minden eddigi fenyegetésnél komolyabban teszi kérdésessé a fennmaradásukat . A kutatási

eredmények alapján a betegséget okozó gomba a Batrachochytrium dendrobatidis (BD), mely kapcsolatb a

hozható a kétéltűek kihalási hullámával, ami Közép-Amerikában és Észak-Kelet-Ausztráliában vol t

megfigyelhető az 1990-es években . A BD több mint 350 kétéltű fajt fertőzött meg úgy, hogy b őrükön

keresztül behatolt az állatok szervezetébe . Azt azonban máig nem sikerült kideríteni honnan is származi k

a gomba és pontosan hogyan okozza a betegséget . A legrégebbi regisztrált eset még 1938-ból, Dél -

Afrikából származik, ahol egy dél afrikai karmosbéka (Xenopus laevis) fert őződött meg. Ekkoriban

felkapottak voltak ezen faj egyedei és ennek megfelel ően nagy számban kereskedtek velük . Sajnos a

pusztító gomba az elmúlt években nálunk is megjelent . A kutatók több módszerrel is próbálkoznak

megállítani a fertőzést illetve kezelni azt. Eddig azonban nem sok sikerrel .

Hazánkban a leggyorsabban és legkevesebb anyagi ráfordítással úgy tehetnénk a kétélt űek

megmentéséért, ha az állatok számára legkockázatosabb helyeket és helyzeteket biztonságossá tesszük

számukra. Magyarországon a legtöbb tömeges kétéltűpusztulást az a néhány (3-6) helyszín okozza, ahol a

közút keresztezi az állatok petéző helyre vezető útját . Ezeken a kritikus pontokon a vesztesége k

minimalizálását minden évben az önkéntesek ideiglenesen felállított ment őkerítésekkel és az állatok

közúton történő átszállításával igyekeznek elérni . Azonban a petézésből visszatérő egyedeket már sokszo r

nem várja a segítség . Egy fix, egész évben meglévő rendszer hatékonysága sokkal jobb, számtalan egyéb

előnye mellett . Ilyen komplett kétéltűvédelmi rendszerek telepítése gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező

cégeken keresztül gyorsan megoldható. A költségvetés nehéz helyzetét figyelembe véve 3 helyszín

végleges megoldására elegendő forrásbiztosításra teszünk javaslatot .

Ehhez a nemes feladathoz kérem a támogatásukat, nem utolsó sorban a közúti közlekedés biztonságának

okán is .

Budapest, június 26 .

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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