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A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeleteihez,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének
rendeleteihez tartozó indokolások

Végső előterjesztői indokolás
a víziközmű-szolgáltatók és ellátásért felelősök adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló
13/2019. (X. 4.) MEKH rendelethez
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (4) bekezdés 2. pontjában a Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) elnöke felhatalmazást kapott, hogy a rendszeres
adatszolgáltatásra kötelezett engedélyesek vagy ellátásért felelősök és az általuk szolgáltatandó adatok körét,
valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejét rendeletben állapítsa meg.
A Hivatal, rendeletalkotási kötelezettségének eleget téve, ezen rendelet útján szabályozza a rendszeres
adatszolgáltatásra kötelezett víziközmű-szolgáltatók, valamint az ellátásért felelősök által szolgáltatandó adatok
körét, továbbá az adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének kapcsolódó részletszabályait és azok határidejét.
A jogszabály indokolásának az Indokolások Tárában történő közzététele – a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint
a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő
megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján – szükséges.
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A Kormány tagjainak rendeleteihez tartozó indokolások

Végső előterjesztői indokolás
a mezőgazdasági termelőeszközökben bekövetkezett viharkárok részbeni kompenzálásáról, valamint
a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos
egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet módosításáról szóló 46/2019. (X. 4.) AM rendelethez
Magyarországon az elmúlt hónapokban tapasztalt viharok súlyos – a legtöbb esetben a gazdálkodás folytatását
teljes mértékben ellehetetlenítő – károkat okoztak a mezőgazdasági szektorban is. A kár az ország teljes területét,
de leginkább a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található gyümölcsösöket érintette, ahol a faállomány jelentős
része mellett a gyümölcsültetvények támrendszere és jéghálós takarása is megsérült vagy megsemmisült.
A szabályozás célja a 2019. május 1. és augusztus 31. közötti időszakban a rendelet 1. melléklete szerinti
településeken bekövetkezett – az agrárkár-enyhítési rendszer fogalomrendszere szerinti – vihar által
a termelőeszközben okozott károk részbeni kompenzálása. A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más
természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 2. § 34. pontja alapján viharnak tekintendő
a „legalább húsz m/sec. szélsebesség, ideértve a szántóföldi növény állományában mechanikai sérülést okozó,
a legalább húsz m/sec sebességű szél által szállított szemcse vagy részecske miatti homokverést is”.
Tekintettel arra, hogy a termelőeszközökben okozott károk megtérítése nem tartozik a 2011. évi CLXVIII. törvény
szerinti, az Európai Bizottság által jóváhagyott, állami támogatásnak minősülő agrárkár-enyhítési rendszer hatálya
alá, a rendelet alapján a károsult termelő egyszeri, vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatást
vehet igénybe.
A termelőeszközben bekövetkezett kárt a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
(a továbbiakban: NAK) megyei ügyintéző szervezete által – a NAK belső eljárásrendje alapján – kiállított
dokumentum igazolja. A károsult termelő a támogatás iránti kérelmét 2019. október 15. és október 31. között
nyújthatja be a Magyar Államkincstárhoz, mellékelve ahhoz a NAK igazolását. A kompenzáció kifizetését még az idei
évben tervezi az agrártárca.
A rendelet a támogatás jogosultsági feltételeit, keretösszegét, valamint a támogatási kérelem benyújtására,
elbírálására és a támogatás kifizetésére vonatkozó részletszabályokat tartalmazza.
A rendelet tartalmazza a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével
kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet pontosítását. A pontosítás indoka, hogy külön
szükséges meghatározni a szőlőültetvényekben végzett zöldszüretre igényelhető támogatásról szóló 22/2019.
(V. 31.) AM rendelet 1. § b) pontja szerinti intézkedésbe vont területen termesztett minőségi, illetve egyéb
borszőlőültetvény kultúrák 2019. kárenyhítési évre vonatkozó – a kárenyhítési eljárásban alkalmazandó – tárgyévi
hozamait (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Agrárgazdasági Kutatóintézete által meghatározott
országos átlaghozamok), és az ilyen intézkedésbe vont terület – a kárenyhítési eljárás szempontjából –
mezőgazdasági káreseménnyel nem érintett területnek minősül.
A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó
eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (1) és (2) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel az indokolás közzététele javasolt az Indokolások Tárában.
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Az Indokolások Tárát az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
Az Indokolások Tára hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
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