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Módosító javaslat !

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló T/12415. számú törvényjavaslat költségvetési
elő irányzataihoz - a HHSZ 94. §-ában`, 102. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel ően

módosító javaslato t

terjesztek elő .

A törvényjavaslat 36. §-a az alábbiak szerint módosul :

„36. §

„A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996 .
évi CXXVI. törvény 4/A . § (1) bekezdés b) pontja alapján kijelölt el ő irányzat-felhasználási céljai a 2014. év i
személyi jövedelemadó rendelkezéseknél a Nemzeti Tehetség Program és a parlagfa mentesítés feladatai .
Felhasználása a 2015. évi költségvetési törvényben kerül megtervezésre .”

Indokolá s

Az ország egyik kiemelkedő problémája a növekvő számú allergiás megbetegedés, mely nemcsak súlyo s
anyagi terhet jelent a lakosságnak, hanem a társadalombiztosításnak is jelent ős kiadás. Ennél azonban sokkal
jelentősebb, hogy a parlagfű allergiások napi élete válik évrés évre elviselhetetlenné a növény virágzása miatt . Még
súlyosabb következmény, hogy az allergia id ővel asztmás megbetegedés előidőzője lehet, mely már élethosszig
tartó gyógyíthatatlan betegség.

Napjainkban Magyarország Európa parlagfű epicentruma. A fertőzöttség csökkentése nemcsak a legaláb b
másfél millió allergiás beteg érdeke, hanem a mez őgazdaságé is, az invazív gyom okozta sok tízmilliárdos ká r
miatt. A védekezés költségének előre nem tervezhető tényezője az időjárás; az elmúlt két év időjárása nem
kedvezett a növénynek. Az egyre többször előforduló hőmérséklet- és csapadék-szélsőségek miatt szükséges, hogy
a védekezéshez elegendő forrás álljon rendelkezésre, amelyet a betegek iránt felel ősséget érző polgárok felajánlási
hajlandósága vélhetően biztosít majd .

A módosító javaslat ezért a parlagfű elleni küzdelem fenntartása, a civil felel ősség erősítése érdekében — a
1996. évi CXXVI. törvény 4/A . § (1) bekezdés b) pontja alapján — lehetővé teszi az állampolgároknak, hogy a z
szja 1 %-át felajánlhassák az allergia, a parlagfa elleni küzdelem érdekében .

Budapest, 2013. október 30.
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