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Bizottsági önálló indítván y

Az Országgyűlés
	 /2009. ( ) OGY határozata

(javaslat)

Az agrárgazdaság 2008. évi helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról

1 Az Országgyűlés tekintettel az agrárgazdaság fejlesztésér ől szóló 1997 . évi
CXIV. törvény előírásaira és figyelembe véve az Agrárgazdasági Tanács megál-
lapításait, elfogadja az agrárgazdaság 2008 . évi helyzetéről szóló jelentést.
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Ez a határozat közzététele napján lép hatályba .

Indokolá s

Az agrárgazdaság fejlesztésérő l szóló 1997. évi törvény rendelkezéseinek megfelelően
az agrárgazdaság helyzetéről szóló J/10528 . számú jelentés tizenegyedik alkalommal
került benyújtásra. A mezőgazdaság teljes kibocsátása 2008-ban 1933 milliárd Ft volt ,
a kibocsátás volumene 27,3 %-kal nőtt az előző évhez képest. A fejlesztések volumene
a mezőgazdaságban 24,4 %-kal emelkedett. Aggodalomra ad ugyanakkor okot az ag-
rárolló alakulása. A mezőgazdasági termelői-árindex és a mezőgazdasági ráfordítások
árindexének hányadosa – az agrárolló mutató értéke – 2008-ban 84,3 % volt, tehát
drasztikusan romlott. A 2008 . év második felében kirobbant pénzügyi – gazdasági vál-
ság kisebb mértékben érintette az élelmiszergazdaságot, mely elsősorban annak tulaj-
donítható, hogy a válság okozta keresletcsökkenés a legkevésbé éppen az élelmiszer -
gazdaság termékeinél jelentkezik . Ennek alapján az a következtetés vonható le, hog y
az élelmiszergazdaság stabilizáló tényező lehet a válságkezelésben . A mezőgazdaság i
termelés bővülése nélkül az elmúlt évben a nemzetgazdasági GDP – a 0,6 %-os növe-
kedéssel szemben – negatív tartományba került volna . Ezt igazolja, hogy az agrárgaz-
daság termékkibocsátása 2008-ban is jelentősen növekedett, lényegében ez tette lehe-
tővé nemzetgazdasági szinten a 2008-ban bekövetkezett kevesebb mint 1 %-os GD P
növekedést. Emellett a minden korábbit meghaladó 2008 . évi, közel 2 milliárd euró s
aktív deviza egyenleg is jelent ős mértékben hozzájárult az ország devizamérlegéhez .
Bevezetett agrár- és élelmiszerpiacainkon még az év utolsó hónapjaiban, s őt azt köve-
tően sem csökkent a vásárlási hajlandóság . Piaci oldalról tehát egyáltalán nem szük-
ségszerű az agrárágazat csökkenő tendenciája . Ezen túlmenően egy növekvő agrárága-



zat jelentős mértékben hozzájárulhat a beruházások növekedéséhez, a vidéki lakosság
foglalkoztatásához és megélhetéséhez, de nem utolsó sorban az Európai Unió által fel-
kínált jelentős források lehívásához is, ami fontos nemzetgazdasági érdek .

Az Agrárgazdasági Tanács is kiemelten felhívja a figyelmet arra, hogy a Kormány – a
korábbi évekkel szemben – 2008 . évben nem biztosította a nemzeti agrártámogatáso k
reálértékének meg őrzését, az agrárnépesség kereseti viszonyai javulásának ellenére ,
egyre tartósabbá válik a társadalom egészéhez képest mért elmaradás, nem sikerül t
megakadályozni a piaci erőfölénnyel való visszaélés eseteit . A magyar állattenyésztés
leépülése már a növénytermesztés lehet őségeit is veszélyezteti . A világméretű élesedő
versenyben való helytállás kihívásai sürgetik a finanszírozási rendszer átalakítását . A
hosszabb távon ható folyamatok kiigazításához sem elegendőek az élelmiszergazda-
ságban képződő források. Ezért elkerülhetetlen az állami kockázati tőke megteremtése ,
illetve stratégiai fontosságú agrárcélokra való felhasználása . A túlzott mértékű földki-
vonás veszélyezteti az agrárgazdaság termelő i alapjait, a mezőgazdasági és élelmiszer-
ipari termékek exportját . Az elmúlt évben sem történt lényegi előrelépés a mezőgazda-
sági vízfelhasználás tekintetében. A különböző típusú termelői szerveződések létrejöt-
tét, erősödését, jogi, szaktanácsadási, igazgatási, pénzügyi eszközökkel még hatéko-
nyabban szükséges ösztönözni . A támogatások átláthatóságának biztosítása és a hasz-
nosulás nyomon követése érdekében miel őbb szükséges kialakítani és működtetni az
agrártámogatási monitoring rendszert . Elkerülhetetlen, hogy a kormány felülvizsgálja
privatizációs gyakorlatát és nagyobb hangsúlyt helyezzen az agrároktatás, az agrárku-
tatás és az agrárinnováció nemzeti forrásból történő fokozottabb támogatására .

A jelentés átfogó tájékoztatást nyújt a magyar mez őgazdaság elmúlt évi állapotáról ,
így a Mezőgazdasági bizottság 12 igen és 10 nem szavazattal általános vitára ajánlott a
és elfogadó tartalmú országgyűlési határozati javaslatot nyújtott be hozzá .

Budapest, 2009 . szeptember 22 .
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Dr. Katona Béla úrnak
az Országgyűlés elnökének
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Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága a Házszabály 87 . § (2) bekezdése alapján
az alábbi országgyű lési határozati javaslatot terjeszti elő :

Országgyűlési határozati javaslat

az agrárgazdaság 2008 . évi helyzetér ől szóló jelentés elfogadásáról

Budapest 2009 . szeptember 22 .

rrf .
! Forrt Sandor

w cn f

	

elnök
r


	page 1
	page 2
	page 3

