
Az Országgyûlés 90/2012. (XII. 12.) OGY határozata
az agrárgazdaság 2011. évi helyzetérõl szóló jelentés elfogadásáról**

1. Az Országgyûlés tekintettel az agrárgazdaság fejlesztésérõl szóló 1997. évi CXIV. törvény elõírásaira és figyelembe

véve az Agrárgazdasági Tanács megállapításait, elfogadja az agrárgazdaság 2011. évi helyzetérõl szóló jelentést.

2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Földesi Gyula s. k., Nyakó István s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

** A határozatot az Országgyûlés a 2012. december 10-i ülésnapján fogadta el.
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