
MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
Mezőgazdasági bizottsága

Dr. Szili Katalin asszonynak
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

Budapest 2006 . október 25 .

g űiés Hivatala

~~ jAÁ,3C

&k«cw. 2006 0K,T 2 d;

Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága a Házszabály 87 . § (2) bekezdése alapján az
alábbi országgyűlési határozati javaslatot terjeszti elő :

Országgyűlési határozati javaslat
az agrárgazdaság 2005 . évi helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról

Herbály Imre
alelnök



MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
Mezőgazdasági bizottsága

Az Országgyűlés
	 /2006. ( ) OGY

határozata
(javaslat)

Az agrárgazdaság 2005 . évi helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról

Az Országgyűlés tekintettel az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997 . évi CXIV . tör-
vény előírásaira és figyelembe véve az Agrárgazdasági Tanács megállapításait, elfo-
gadja az agrárgazdaság 2005 . évi helyzetéről szóló jelentést .

Indokolás

Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997 . évi törvény rendelkezéseinek megfelelően
az agrárgazdaság helyzetéről szóló jelentés nyolcadik alkalommal került benyújtásra .

A 2004. évi piacnyitás sokkja és a jelentős elemi károk ellenére is rendkívül kedvező
folyamatok indultak el a magyar mezőgazdaságban, az élelmiszergazdaságban . Fon-
tosnak tartjuk azonban hangsúlyozni, hogy vannak még gondjaink, többek között pél-
dául az állandóan változó gazdasági környezethez való alkalmazkodás, a természeti és
geopolitikai adottságaink kihasználása, a mezőgazdasági érdekképviseleti és más civil
szervezetek összehangoltabb együttműködése terén .

Az ágazat társadalmi érdekérvényesítése érdekében összehangoltabbá kell tennünk a
gazdaságdiplomáciai tevékenységünket, erősíteni az agrár-innovációt, fokozott fi-
gyelmet kell fordítani a felsőoktatás, szakoktatás, kutatás és szaktanácsadás támogatá-
sára az ágazat versenyképessége, az uniós források minél teljesebb és hasznosabb ki-
használása érdekében .

A jelentés megfelel a korábbi évek megszokott magas színvonalának, az Agrárgazda-
sági Tanács állásfoglalása hű képet mutat a magyar mezőgazdaság jelenlegi helyzeté-
ről és jövőképet ad a fejlődési pályáját illetően . A Mezőgazdasági bizottság 12 igen
szavazattal egyhangúan általános vitára ajánlotta az agrárgazdaság 2005 . évi helyzeté-
ről szóló jelentést és a hozzá kapcsolódó Agrárgazdasági Tanács állásfoglalását, mely-
hez elfogadó tartalmú országgyűlési határozati javaslatot nyújtott be .


	page 1
	page 2

