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Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága 2005. október 26-i ülésén az
agrárgazdaság 2004. évi helyzetéró7 szóló J/17843. számú jelentést - első helyen
kijelölt bizottságként - megvitatta és - a Házszabály 95. '. (2) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően megvizsgálva -13 igen, 9 nem szavazattal általános vitára
alkalmasnak találta .

A bizottság előadója: Godó Lajos (MSZP)
Kisebbségi előadó : Kékkői Zoltán (Fidesz)

Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi törvény rendelkezéseinek megfelelően
az agrárgazdaság helyzetéről szólójelentés hetedik alkalommal került benyújtásra .

A 2004. mezőgazdasági év mind a tagállami működés első éve mind pedig az európai
rekordtermések tekintetében rendkívülinek mondható, éppen ezért ehhez mérten
kezelendő. Hosszú évek óta - köszönhetően a kedvező időjárási hatásoknak - először
nőtt a mezőgazdasági GDP aránya a nemzetgazdasági GDP-n belül . Tovább
folytatódott azonban a korábbi éveket jellemző kedvezőtlen irányú változás miszerint a
növénytermesztési főágazat aránya mind nagyobb mértékben meghaladja az
állattenyésztési főágazatét, megbontva ezzel az agrártermelés szerkezeti egyensúlyát . A
mezőgazdasági termékek áralakulásában bekövetkezett folyamatok következtében az
agrárolló drasztikusan nyílt.
A magyar agrárgazdaság potenciális és szellemi tartalékainak helyzetbehozása
érdekében szükségesnek tartjuk, hogy a magyar értékekre és sajátosságokra
figyelemmel a hangsúly a versenyképesség javítására, az agrár-innovációs szektor
megerősítésére, az állattenyésztés piacorientált fejlesztésére, az értékesítés logisztikai
rendszerének gyors ütemű kiépítésére, a termelői szerveződések támogatására, az
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Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés
Mezőgazdasági bizottságának

ajánlása

Az agrárgazdaság 2004. évi helyzetéről szóló J/17843. számú jelentéshez



agrár környezetgazdálkodás szerepének erősítésére, az élelmiszerbiztonság
növelésére, és nem utolsó sorban a vidéki népesség helyben tartása feltételeinek
megteremtésére helyeződjék .

A Bizottság fontosnak tartja, hogy a jelentésben és az Agrárgazdasági Tanács
állásfoglalásában megfogalmazódott ajánlások érvényesüljenek a 2006. évi
költségvetésben is .

Budapest, 2005. október 26.

}--
Dr. Magda Sándor
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