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Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „az
állattenyésztők napjáról” címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánom benyújtani. 



...../2020. (.....) OGY határozat 

az állattenyésztők napjáról

1.  Az  Országgyűlés  a  Szent  Mihály-napi  hagyományok  előtt  tisztelegve  szeptember  29-ét,  a
gazdasági  év fordulójaként  és  az állatok legelőről  történő behajtásának napjaként  számontartott
napot az állattenyésztők napjává nyilvánítja.

2.  Az  Országgyűlés  elismeréssel  adózik  az  állattenyésztők  áldozatos  munkája  előtt,  és
hangsúlyozza,  hogy  az  állattenyésztők  kiemelkedő  szerepet  töltenek  be  hazánk
nemzetgazdaságának erősödésében és hagyományainak megőrzésében.

3.  Az  Országgyűlés  támogatja  és  szorgalmazza  olyan  rendezvények  szervezését,  valamint
kiadványok készítését,  amelyek az állattenyésztői hivatást  választók áldozatos munkájáról méltó
módon megemlékeznek.

4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

Az  agrárium  az  egyik  legfontosabb  stratégiai  ágazatként  alapvetően  határozza  meg  hazánk
nemzetgazdaságát.

Az agrárágazaton belül az állattenyésztés az egyike azon hivatásoknak, amelyet nagy idő- és élő
munkaerő  igénye  miatt  csak  hatalmas  áldozatvállalással  lehet  végezni.  Ebben  az  ágazatban
dolgozóknak  nincs  szabadság,  ünnepnap  és  munkájuk  huszonnégy  órás  felelős  szolgálatot
igényel.

A magyar  nép  eredendően  állattenyésztő  nemzet,  de  ezt  a  hivatást  folytatók  ezidáig  nem
részesültek abban a kitüntető elismerésben, hogy azt az áldozatot, kihívást és munkát, amit az
állattenyésztő  egész  életén  át  felelősséggel  vállal  és  végez,  a  társadalom  méltó  módon
megünnepelné.

A jeles  napok közül  kiemelkedik Szent  Mihály napja,  amelyet  a  gazdasági  év fordulójaként
tartottak számon. A pásztorok ilyenkor adtak számot a rájuk bízott jószágokról. A hagyomány
szerint a Szent György-napkor legelőre hajtott állatokat Szent Mihály napján hajtották vissza téli
szálláshelyeikre. A juhászokat Mihály-naptól Mihály-napig fogadták fel, ekkor számoltatták el és
fizették ki őket, így ez a nap volt számukra a legnagyobb ünnep.

Történelmi  hagyományainkat  is  szem  előtt  tartva,  Szent  Mihály  napján,  szeptember  29-én
megünnepeljük  az  állattenyésztők  felelősségteljes  munkáját,  alázatos  tevékenységét  és
példaértékű áldozatvállalását.
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