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Tisztelt Képviselő-testület! 

Lengyel Zoltán Országgyűlési képviselő úr 2009. február 25-én kelt önkormányzatunkhoz 
eljuttatott megkereső levelében fellép a génmanipulált vetőmag használata ellen. 

Indokai között szerepel a hazai növénytermesztés és élelmiszeralapanyag-ellátás 
génmanipuláció mentes megőrzése, valamint az, hogy a magyar lakosság kb.70 %-a ellenzi a 
génkezelt - GMO - növény termesztését és annak az élelmiszer-alapanyagként való 
felhasználását. 

Az Országgyűlési képviselő úr levele a környezetvédelmi miniszterek tanácsának brüsszeli 
szavazása előtt íródott, ahol két új génkezelt kukoricafajta termesztésének 
engedélyeztetéséről, valamint a Mon810 génmódosított kukoricafajta csoport tilalmának 
magyarországi feloldásáról szavaztak. A szavazás 2009. március 2. napján történt hazánkra 
nézve kedvezően. 

Önkormányzatunk mezőgazdasági területtel nem rendelkezik. A Rákos-patak menti kárpótlási 
területek egy részén folyik mezőgazdasági tevékenység és ezen belül kukoricatermesztés. 

A génmódosított növények emberre gyakorolt hatására vonatkozó adatok nem állnak 
rendelkezésre. Probléma lehet a génkezelt növények pollen szóródása által a környező 
termesztett fajok, valamint a hazai flórának a fertőződése a bevitt - transzfer - génnel és 
ennek beláthatatlan következménye lehet az élővilágra. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a 62/2009. (IJJ. 31.) számú határozatában 
egyetértett Lengyel Zoltán Országgyűlési képviselő úr indítványával. 
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A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért Lengyel 
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Tisztelt Polgármester Asszony/Úr! 

Az Országgyűlés jelenleg tárgyalja a T/7042 sz. törvényjavaslatot, az egyes agrártárgyú 
törvények módosításáról. Ennek 10. §-a ismételten napirendre veszi a géntechnológiai 
tevékenység szabályozását. Az egységes politikai akarat ellenére a génmanipulált vetőmag 
használatának engedélyezését határidőhöz kell kötni. 
Ennek oka, hogy az Európai Unió kötelezettségszegési eljárást kezdeményezett 
Magyarországgal szemben. így elviekben a törvény elfogadását követően nem kizárt ezeknek a 
növényeknek a hazai használata. Jelenleg az Unió több államában, így nálunk is nagyon erős az 
igény arra, hogy megőrizzük a magyarországi növénytermesztést, élelmiszeralapanyag
előállítást a mindenki számára még számos kérdést felvető génmanipulációtól. Bár a szándék 
jelenleg kifejezetten az ipari felhasználású növényekre vonatkozik, de a pollen szél által történő 
elsodródása nem zárja ki a génsodródás veszélyét sem. 
Célunk az, hogy lehetőség szerint megőrizzük hazánkat a kiváló minőségű élelmiszer
alapanyagot előállítók között. 

Olajos Péter, az európai parlament MDF-es képviselője levéllel fordult Jósé Manuel Barroso-
hoz annak érdekében, hogy az Európai Bizottság ne engedélyezze két új génmódosított 
kukoricafajta termesztésének engedélyezését, valamint hogy ne oldja fel a magyar, francia és 
görög Mon810-es génmódosított fajtacsoportra vonatkozó tilalmat. 
Mivel az Euro-Barométer 2008. márciusi jelentése - mely 27 tagállam 27000 lakosának a 
véleménye alapján készült - egyértelműen rámutat arra, hogy az EU-polgárok 58 %-a GMO-
ellenes. Ez az arány Magyarországon 70 %. 

Arra kérem Önt, mint településének felelős vezetőjét, hogy ezt a teljes népességet érintő 
problémát a közgyűlés, ill. képviselő-testület tagjaival ismertesse és - lehetőség szerint -
közigazgatási területükre vonatkozóan tiltsák meg a genetikailag manipulált vetőmagok 
használatát. Erre azért van szükség, hogy a lakosság többségi akaratával egyezően a 
törvényalkotásban ezt figyelembe vehessük. 
A múlt félévben a francia elnökség alatt kemény tárgyalások során a tagországok 
közreműködésének eredményeként a Tanács 2008. december 5-én a géntechnológiával 
módosított szervezetekről szóló nagyon pozitív és előremutató következtetéseket fogadott el. 

Országgyűlés Hivatala 
1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19. 
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Lengyel Zoltán Országgyűlés Hivatala 
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Nekünk, uniós polgároknak legyen beleszólásunk az uniós jogalkotásba. Mutassuk meg, hogy 
gyermekeink, unokáink jövője iránt érzett felelősségünk fontos számunkra, ezért ameddig még 
lehet, lépjünk fel érdekükben, és őrizzük meg termőföldjeinket a genetikai manipuláció 
hatásaitól. 
Együttműködésében bízva, 

Tisztelettel 

Lengyel Zoltán 
Országgyűlési képviselő, MDF-frakció 

Budapest, 2009. február 25. 


