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Az Országgyűlés
Mezőgazdasági bizottsága

É*ezett 2011 OK ó 12 ,

Bizottsági önálló indítvány

Az Országgyű lés
	 /2011 . ( ) OGY határozata

(javaslat)

Az agrárgazdaság 2010 . évi helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról

1. Az Országgyűlés tekintettel az agrárgazdaság fejlesztésérő l szóló 1997 . évi CXIV.
törvény előírásaira és figyelembe véve az Agrárgazdasági Tanács megállapításait ,
elfogadja az agrárgazdaság 2010. évi helyzetérő l szóló jelentést .

2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

Indokolá s

Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997 . évi CM V . törvény, valamint az azt
módosító 2005 . évi XXVIII. törvény elő írásainak megfelelően az agrárgazdaság helyzetéről
szóló J/4455. számú jelentés tizenharmadik alkalommal került benyújtásra . A törvénye k
előírják, hogy a Kormány kialakítja és a Központi Statisztikai Hivatallal (KSH) közö s
felelősségben a vidékfejlesztési miniszter útján az Országgyűlés elé terjeszti jelentését az
agrárgazdaság helyzetér ől, a mezőgazdasági termelők jövedelemviszonyairól, a főbb
agrárpolitikai célok mégvalósulásáról, a megtett intézkedésekr ől, valamint a költségvetési
támogatások felhasználásáról .

A 2010-ben alakult kormány az új kormányzati struktúrával is összhangban, a
gazdasági és társadalmi prioritások megváltozásával az agrárbeszámolót is új tartalommal
töltötte fel . A jelentés átalakítása során figyelembe vette az Agrárgazdasági Tanács, illetve az
elmúlt évi parlamenti vita javaslatait is . Az új struktúrájú jelentés a korábbinál nagyobb
hangsúlyt helyez az agrártermelésen túlnyúló területekre, a szermaradvány-mentes ,
biztonságos élelmiszer-el őállításra, a táj, az él ővilág és a vízbázisok megőrzésére, talajaink
termelékenységének fenntartására, arra, hogy az új szemléletű mezőgazdálkodás és
élelmiszer-előállítás minél több embernek adjon munkát és megélhetési .

Az észrevételeket, javaslatokat figyelembe véve a beszámoló újabb fejezetekkel
bővült. Az Agrárgazdasági Tanács javaslatának megfelel ően, két év összehasonlítása helyett
több – általában őt – év adatai alapján a trendek leírását, esetenként az uniós tagországo k
adatainak közlését is tartalmazza a beszámoló . A jelentés keretein belül önálló fejezetkén t
jelenik meg a vidékfejlesztés, melyben összefoglalóan mutatja be a vidéki életmin őség, a
helyi közösségek és a helyi gazdaság helyzetét . Szintén új a környezetvédelemmel foglalkozó
fejezet, melyben kitér a mezőgazdaság környezeti hatásaira is . Nagyobb hangsúlyt kapott,
illetve új elemként jelent meg a WTO tárgyalások, és az EU KAP-reform aktualitásainak ,
valamint az agrárdiplomáciai tevékenység bemutatása . Az átalakítás ugyanakkor nem hagyta
figyelmen kívül, hogy az elmúlt évtizedben szakmai körökben az agrárjelentést a z
agrárgazdaság egészére nézve kiforrott, alapvet ő információs bázisnak tekintették .
Ezt a jellemzőjét megtartva biztosítja, hogy a korábbi évek kiadványaival összevethető
maradjon, és az idősarak meghosszabbíthatóak legyenek .
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A következő időszak agrárpolitikája leginkább az emberekről szól, a helyi
közösségekről, a helyi gazdaságról, a vidéki életminőség javításáról, a vidék
felemelkedéséről . Ezek a szempontok a jelentésben is tükröz ődnek, a családi gazdálkodás, a z
egyéni gazdálkodás és a szövetkezési formák is nagyobb hangsúlyt kapnak, összhangban a
kormányzati célokkal és intézkedésekkel . Az új kormány első évének tevékenységét az ágazat
középhosszú távú fejlődési pályájának felvázolása, a stabilitás megteremtésének szándéka
motiválta . A 2020-ig szóló Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció célja, hogy a vidéki térségein k
nagy részén érvényesülő kedvezőtlen folyamatokat megfordítva, a fenntarthatóságot és a
vidéki élet értékeit középpontba állító jövőkép alapján kijelölje az ország vidékpolitikájának
célkitűzéseit, alapelveit, valamint az azok elérését biztosító programok és intézkedése k
végrehajtási kereteit . Ugyanakkor az agrárgazdaságban 2010-ben rendkívül súlyos természet i
katasztrófák következtek be ; az év elején észak-magyarországi árvizek, jéges ő , év végén a
280 ezer hektárt meghaladó belvíz és a nagy ökológiai katasztrófaként bekövetkezet t
vörösiszap ömlés . A magyar tárgyalási taktika és a felhozott érvek eredményeként komol y
diplomáciai sikerként könyvelhető el, hogy Magyarország további három évve l
meghosszabbította a 2011-ben lejáró földmoratóriumot . A Parlament elfogadta az
Alaptörvényt, ami az agrárgazdaságra és a vidékre is tartalmaz determinációkat . Ezek szerint
a természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiái
sokféleség, ezen belül a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemze t
közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való
megőrzése az állam és mindenki kötelessége. Magyarország a. testi és lelki egészséghez való
jog érvényesülését az egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való hozzáférés
biztosításával, a munkavédelem és az egészségügyi ellátás megszervezésével, a sportolás és a
rendszeres testedzés támogatásával, valamint a környezet védelmének biztositásával segít i
elő .

A Tanács megállapítja, hogy az Agrárgazdaság 2010 . évi helyzetérő l készült Jelentés
az Agrárgazdasági Tanács, illetve az parlamenti vita el őző évi javaslatainak megfelelően
kiegészült . A Jelentés a korábbinál nagyobb hangsúlyt helyez a magyar élelmiszergazdasá g
vidékfejlesztésben betöltött többfunkciós szerepére és az élelmiszergazdaság i
foglalkoztatottak létszámának kérdésére . A termelési szempontok mellett tehát markánsan
képviseli a környezeti, társadalmi, szociális és foglalkoztatási szempontokat is . A beszámoló
két év helyett több – általában öt – év, s ő t lehetőség szerint az uniós tagországok adatainak
összehasonlításával készítette el az elemzést . A Jelentés az agrárgazdaság 2010. évi
teljesítményérő l vallós képet mutat és kritikailag értékel, magában foglal minden olyan létező
információt, amely az agrárgazdaság 2010 . évi folyamatainak megismertetéséhez é s
nemzetgazdasági szerepének megítéléséhez szükséges. A Mezőgazdasági bizottság
egyhangúlag általános vitára ajánlotta az agrárgazdaság 2010, évi helyzetéről szóló jelentést
és a hozzá kapcsolódó Agrárgazdasági Tanács állásfoglalását, melyhez elfogadó tartalmú
országgyűlési határozati javaslatot nyújtott be .

Budapest, 2011 . október 12 .
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Az Országgyűlés
Mezőgazdasági bizottsága

Dr. Kövér László úrna k
az Országgyű lés elnökének

Helybe n

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága a Házszabály 87 . $ (2) bekezdése alapján a z
alábbi országgyűlési határozati javaslatot terjeszti el ő :

Országgyűlési határozati javasla t
az agrárgazdaság 2010 . évi helyzetérő l szóló jelentés elfogadásáról

Budapest, 2011 . október 12 .
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