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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014.
(II. 24.) OGY határozat 45. § (5) bekezdése alapján – A mezőgazdasági termelést érintő időjárási
és  más természeti  kockázatok kezeléséről  szóló  2011.  évi  CLXVIII.  törvény módosításáról
szóló  T/13472. számú törvényjavaslathoz az alábbi  részletes vitát lezáró bizottsági módosító
javaslatot terjeszti elő.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

1. §

(1)  A mezőgazdasági  termelést  érintő  időjárási  és  más  természeti  kockázatok kezeléséről  szóló
2011.  évi  CLXVIII. törvény (a továbbiakban: Mkk. törvény) 2. § 1. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § új (1) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

2. §

(1) Az Mkk. törvény 7. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a következő
e) ponttal egészül ki:
[A mezőgazdasági termelők kockázatközössége keretén belül a kárenyhítő juttatás kifizetésére az
alábbi pénzforrások használhatóak fel:]

„  d) a Kormány egyedi döntése alapján a központi költségvetésből nyújtott, a b) pont hatálya alá
nem tartozó többlettámogatás,



e) a társasági adó alanya által a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.
törvény 7. § (1) bekezdés z) pontjában foglaltak alapján adott támogatás, juttatás”

[az a)–e) pontban foglaltak együtt: mezőgazdasági kockázatkezelési pénzeszköz].

(1) Az Mkk. törvény 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A mezőgazdasági kockázatkezelési pénzeszközből – törvény eltérő rendelkezése hiányában –
kizárólag  az  országos  jégkármegelőző  rendszer  működtetésére  és  kárenyhítő  juttatás  céljára
teljesíthető kifizetés.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § (4) bekezdés - Mkk. törvény 18. § (6) bekezdés b) 
pont
Módosítás jellege: módosítás

9. §

(4) Az Mkk. törvény 18. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az agrárkár-enyhítési szerv a biztosító 17. § (1) bekezdés szerinti tájékoztatását követően az
agrárkár-enyhítési  szerv  és  a  biztosítók  közötti  megállapodás  alapján,  de  legkésőbb  a  tárgyév
augusztus 1-ig tájékoztatja az érintett biztosítót a mezőgazdasági biztosítási díjtámogatási kérelmet
benyújtó mezőgazdasági termelő

a) nevéről és eljárási tv. szerinti ügyfél-azonosítójáról, továbbá
b) az érintett biztosító által díjtámogatott konstrukcióban biztosított növénykultúráinak tárgyévi
egységes kérelemben bejelentett[, a tárgyév július 31-i állapot szerinti] teljes területéről és azok
MePAR szerinti blokkazonosítójáról.”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § - Mkk. törvény 19/A. §
Módosítás jellege: módosítás

10. §

Az Mkk. törvény II. fejezete a következő 5. alcímmel egészül ki:

„5. Az országos jégkármegelőző rendszer

19/A. §

(1) Az országos jégkármegelőző rendszert működtető szerv az e törvényben és a miniszterrel kötött
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megállapodásban foglaltaknak megfelelően a nemzetgazdaságban okozott jégesőkárok megelőzése,
valamint  a  jégesőkárok  enyhítésére  szolgáló  7.  §  (1)  bekezdés  szerinti  mezőgazdasági
kockázatkezelési  pénzeszköz  felhasználásának  tehermentesítése  érdekében  országos
jégkármegelőző rendszert működtet.

(2)  Az országos jégkármegelőző rendszer  keretében létrehozott,  valamint  működő berendezések
tárgyévi  működtetéséhez  –  a  [miniszter előzetes  jóváhagyása]miniszterrel  kötött  megállapodás
alapján – évente legfeljebb 1.500 millió forint használható fel.

(3) A (2) bekezdés szerinti pénzösszeg forrása:
a) a 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti pénzeszköz, valamint
b) a 7. § (1) bekezdés e) pontja szerinti pénzeszköz és önkéntes befizetések

(a továbbiakban együtt: jégkár-megelőzési pénzeszköz).

(4)  A  (3)  bekezdés  b)  pontja  szerinti  pénzeszköz  a  miniszter  által  vezetett  minisztérium
költségvetési fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának bevételét képezi.

(5) Az országos jégkármegelőző rendszert működtető szerv a tárgyévet követő év március 31-ig a
miniszter  részére  összefoglaló  jelentést  nyújt  be  az  országos  jégkármegelőző  rendszer  tárgyévi
működtetéséről.

(6)  Az  országos  jégkármegelőző  rendszer  működtetéséhez  a  (3)  bekezdés  b)  pontja  szerinti
pénzeszközt kell elsődlegesen felhasználni.

(7) A jégkár-megelőzési pénzeszköz jégkármegelőző rendszer működtetése céljából  [a tárgyévet
követő évben ]rendelkezésre bocsátott és fel nem használt része a  [következő ]tárgyévet követő
évben felhasználható azzal, hogy annak összege a vonatkozó évre biztosítandó, a (2) bekezdésben
foglalt pénzösszeget csökkenti.

(8) Az ország egész területét lefedő jégkármegelőző rendszer teljes kiépítéséig a jégkármegelőző
rendszer tárgyévi működtetésére legfeljebb a (2) bekezdésben meghatározott pénzösszeg arányos
része használható fel.

(9)  A (8)  bekezdés  szerinti  arányszám  meghatározásánál  a  mezőgazdasági  termelők  által  az
országos jégkármegelőző rendszerrel lefedett megyékben megfizetett kárenyhítési hozzájárulást kell
az ország egésze vonatkozásában megfizetett kárenyhítési hozzájáruláshoz viszonyítani.

(10) Az országos jégkármegelőző rendszernek a létrehozására irányuló tevékenység – így különösen
a tervezés és a kivitelezés – közfeladatnak minősül,  amennyiben ezt a tevékenységet a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § 1. pontjának a) alpontja szerinti átlátható szervezet
végzi.”

Indokolás
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1. Lásd a T/13472/2. számú képviselői módosító javaslat indokolását.
2. A társasági adóról szóló törvény 2017. január 1-jétől hatályos rendelkezéseinek megfelelően a 
Kárenyhítési Alap forrásai között kell szerepeltetni a gazdasági társaságok önkéntes befizetéseit is.
3. 

A biztosító társaságok és a Magyar Államkincstár megegyeztek abban, hogy az adatszolgáltatásokat
– a Kincstár és a biztosító társaságok közötti külön megállapodás alapján – a jelen törvényben 
rögzített véghatáridőknél korábban teljesítik annak érdekében, hogy a biztosítók által felmért 
károkról készült kárakták adatai az agrárkár-enyhítési pillér (I. pillér) informatikai rendszerében 
(Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer) jobban hasznosuljanak az agrárkár-enyhítési 
ügyekben.

4. 

A pontosító megfogalmazással egyértelmű, hogy a (2) bekezdés szerinti pénzeszköz 
felhasználásáról a földművelésügyi miniszter köt megállapodást.

Az országos jégkármegelőző rendszer zavartalan működtetéséhez szükséges pénzeszköz a 19/A. § 
(2) bekezdésében hivatkozott megállapodás alapján kerül átadásra.

Az országos jégkármegelőző rendszernek a létrehozására irányuló tevékenység közfeladatnak 
minősül.
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