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Kormányrendeletekhez tartozó indokolások

Végső előterjesztői indokolás
a Szigetszentmiklósi Testgyakorlók Köre „felszámolás alatt” stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó
szervezetté minősítéséről szóló 144/2019. (VI. 20.) Korm. rendelethez
A lakosság – szabadidő- és amatőr versenysport művelésén keresztül történő – testi és szellemi képességének
fejlesztése szempontjából a Szigetszentmiklósi Testgyakorlók Köre egyesület nemzetgazdasági stratégiai
szempontból kiemelt jelentőségű tevékenységet folytat, ezért a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló
1991. évi XLIX. törvény 65–67. §-a szerint szükséges azt stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté
minősíteni.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint 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. §-a alapján a jelen indokolás a Magyar Közlöny mellékleteként
megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
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A Kormány tagjainak rendeleteihez tartozó indokolások

Végső előterjesztői indokolás
a méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról
szóló 29/2019. (VI. 20.) AM rendelethez
A jogszabályalkotás célja a méhcsaládok egészségügyi kondíciója megőrzésének támogatása, különös
tekintettel a szennyezett (pl. fipronil) állatgyógyászati készítmények alkalmazásából eredő termelői veszteségek
kompenzálására.
A méhészeti tevékenység fenntartásához és versenyképessé tételéhez szükséges az ágazat támogatása, hiszen
egy nagyobb méhállományt érintő pusztulás esetén a megmaradó, termőképes méhcsaládok egy részét a méhész
nem méztermelésre, hanem szaporításra, állománypótlásra használja fel. Ugyanakkor ezen ágazatot sem kerülik el
a szélsőséges időjárás okozta nehézségek, hiszen a jelentősebb méhlegelők (akác, hárs, facélia) virágzása rendkívül
rövid ideig tart. Mindezek mellett az elmúlt időszak gazdasági folyamatai (különösen a méhészeti veszteségek,
a termékpiac sajátos alakulása, a szakma folyamatos elöregedése) miatt érezhetően lanyhul a méhtartási kedv.
A kedvezőtlen külső tényezők ellensúlyozása indokolttá teszi a jelen rendelet szerinti támogatás bevezetését,
amelyre – az Országos Magyar Méhészeti Egyesület, valamint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal adatai
alapján – a 2019. évben potenciálisan mintegy 16–18 ezer méhész körülbelül 1,2 millió méhcsalád vonatkozásában
jogosult.
A rendelet a támogatás jogosultsági feltételeit, összegét, valamint a támogatási kérelem benyújtására, elbírálására
és a támogatás kifizetésére vonatkozó részletszabályokat tartalmazza.
A 9. § szerinti módosítás indoka, hogy a 2019. év elejét kísérő szárazság, majd az azt követő igen csapadékos
időjárás megnehezítette a szőlőültetvények szerkezetátalakítási és átállítási támogatási intézkedés keretében
a gazdálkodók által vállalt kötelezettségek teljesítését. A vállalt kötelezettségek teljesítését a gazdálkodók jelentős
késedelemmel tudják csak idén megvalósítani. Segítséget jelenthet számukra, ha a kifizetési kérelem benyújtási
határideje június 15-ről július 1-jére módosul.
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 a fenti indokolás közzététele javasolt az Indokolások Tárában.

Végső előterjesztői indokolás
az igazságügyi szakértők statisztikai adatszolgáltatásáról, a kamarai költségátalány bevallásának
és megfizetésének szabályairól, valamint az igazságügyi szakértő által vezetett adattovábbítási
nyilvántartásról szóló 13/2016. (VI. 29.) IM rendelet módosításáról szóló 16/2019. (VI. 20.) IM rendelethez
A módosítással a szakértőknek a statisztikai adatszolgáltatást az első három naptári negyedévben csak a rendelet
1. mellékletében meghatározott két adatkör (a kifizetett ügyek száma és a kamarai költségátalányra vonatkozó
adatok) tekintetében kell teljesíteniük. Minden naptári év zárásaként pedig az eddigihez hasonló részletesebb
adatszolgáltatást kell elkészíteniük a rendelet 2. mellékletében meghatározott adattartalommal.
E kötelezettségüket az első három naptári negyedév tekintetében a naptári negyedévet követő hónap
huszadik napjáig, a naptári év tekintetében a naptári évet követő hónap huszadik napjáig elektronikus formában
a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (a továbbiakban: MISZK) honlapján közzétett adatlapon kötelesek teljesíteni.
Amennyiben a határidő utolsó napja munkaszüneti napra esik, úgy a határidő a következő munkanapon jár le.
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Ha az igazságügyi szakértő, illetve az eseti szakértő szakvéleményét az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi
XXIX. törvény (a továbbiakban: Szakértői törvény) 4. § (1) bekezdés b)–f ) pontja alá eső szakértő (gazdasági társaság,
szakértői intézmény, szakértői intézet, szerv stb.) nevében adta, úgy e szakvélemények vonatkozásában nem kell
kitöltenie a statisztikai adatszolgáltatási adatlapot, hiszen azon adatok a szakértői szervezet által kitöltött adatlapon
fognak szerepelni. Szükséges azonban, hogy ebben az esetben – a saját néven végzett igazságügyi szakértői
tevékenységre vonatkozó adatok megadása mellett – az adatlapon megjelölésre kerüljön, hogy egyebekben mely
szakértői szervezet nevében adott szakvéleményt, annak érdekében, hogy a MISZK, illetve a névjegyzéket vezető
hatóság szükség esetén informálódhasson a szakértőről az érintett szakértői szervezetnél.
A kamarai költségátalány a Szakértői törvény 51. § (1) bekezdése alapján a szakértő által készített szakvélemény
elkészítése után jár. A gyakorlati visszajelzések alapján és a jogkövető magatartás elősegítése érdekében szükséges
hangsúlyozni, hogy a MISZK-et valamennyi elkészített, Szakértői törvény szerinti szakvélemény után megilleti
a kamarai költségátalány, függetlenül attól, hogy a szakvélemény kirendelés vagy megbízás alapján készült,
valamint attól, hogy a szakértő a díjjegyzékben szakértői díjat – a kamarai költségátalány mellett – érvényesít-e.
Mivel a szakértő csak az őt megillető szakértői díjról mondhat le, a MISZK-et illető kamarai költségátalányról nem,
ezért a díjjegyzéket a Szakértői törvénynek megfelelően minden esetben ki kell állítani.
Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint 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. §-a alapján a Magyar Közlöny mellékleteként
megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
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