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Az Országgyűlés
…/2013. (…) OGY határozata
az agrárgazdasági jelentés elkészítéséről
1. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy az agrárgazdaságért felelős miniszter útján
évente jelentésben számoljon be az agrárgazdaság előző naptári évének eredményeiről.
2. A jelentés adjon összefoglaló képet az agrárgazdaság helyzetéről, a mezőgazdasági
termelők jövedelemviszonyairól, a vidékfejlesztés területén elért eredményekről, a vidék
gazdasági-társadalmi állapotáról, a vidéki életminőség és a helyi közösségek alakulásáról,
valamint az agrárgazdasággal és a vidékfejlesztéssel összefüggésben a környezetvédelem, a
víz, a levegő, az élővilág (különös figyelemmel a genetikailag módosított szervezetekre és az
inváziós fajok elterjedésére) és a talaj állapotáról, valamint a klímaváltozáshoz kapcsolódó
adaptációról. A jelentés mutassa be továbbá a költségvetési támogatások felhasználását.
3. A jelentést a Kormány a tárgyévet követő évben, legkésőbb november 15-ig terjessze az
Országgyűlés elé.
4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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INDOKOLÁS
Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény megalkotása óta eltelt
15 év alatt a törvény rendelkezéseinek jelentős része elavult, ezért azt az egyes agrár tárgyú
törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXIII. törvény hatályon kívül helyezte.
Tartalmazott olyan rendelkezéseket is – mint pl. az agrárgazdasági jelentés készítésére
vonatkozó szabályok ‒, melyek további megtartása és pontosítása fontos. E célból készült ez
az országgyűlési határozati javaslat (a továbbiakban: Javaslat), amely az agrárgazdasági
jelentés készítésének szabályait rögzíti.
Az agrárgazdasági jelentés lassan másfél évtizede évente nyújt átfogó képet az
agrárgazdaság előző évi eredményeiről, folyamatairól, fontos összefoglaló dokumentuma az
agrárpolitikának. Általa nyomon követhető az egyes területeken évről évre elért változás. Az
ágazat szereplői ismerik, várják és igénylik ezt a beszámolót, ezért szükséges továbbra is
elkészíteni.
A Javaslat bővíti a jelentés tartalmát, melyben – tekintettel az agrár-, valamint a
környezetvédelmi tárca összevonására – az agrárgazdaság helyzetén, a főbb agrárpolitikai
célok megvalósulásán kívül olyan szakterületek is helyet kapnak, mint a vidékfejlesztés
területén elért eredmények, a vidéki életminőség és a helyi közösségek alakulása, valamint a
környezetvédelem, a víz, a levegő és a talaj állapota.
Az agrárgazdasági jelentéssel kapcsolatban az eredeti jogalkotói szándék az volt, hogy
megalapozza a következő évi költségvetést. Figyelembe véve azonban, hogy a költségvetési
tervezés gyakorlata megváltozott és a jelentés elkészítése komoly együttműködést és
adatszolgáltatást igényel valamennyi háttérintézménytől, valamint a Központi Statisztikai
Hivataltól, továbbá a jelentés elkészítéséhez szükséges adatok gyakran csak a második
félévben állnak rendelkezésre, a jelentés Országgyűléshez történő benyújtásának határidejét
november 15-re szükséges módosítani.
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