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Írásbeli választigénylő kérdés

Kövér László ,
az Országgyűlés elnöke részére

Hélyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyű lésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján ,írásbeli választ igénylő kérdést kívánok
benyújtani

Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszterhe z

„Hol vannak a hiányzó válaszok a GMO-kal kapcsolatban?” címmel .

Tisztelt Miniszter Úr !

2016. május 4-én feltett, „Holt tartanak a GMO szennyezések eljárásai?” című írásbel i

kérdésemre részben nem kaptam teljes körű válaszokat, részben pedig válaszai tovább i

kérdéseket vetettek fel . Ezért az alábbi kérdésekben kérem további szíves tájékoztatását :

1.) Első kérdésem a Monsanto nemzetközi nagyvállalatnak és az MTA , martonvásári

kutatóintézetének a MON 88017-es fajtacsoporttal kapcsolatos együttm űködésére

vonatkozott . Az Ön válasza szerint „a Magyar Tudományos Akadémia Mezőgazdasági

Kutatóintézete (Martonvásár) kibocsátási engedélyt kapott a MON 88017 jel ű

genetikailag módosított vonallal történő nemesítési program elindítására. A MON

88017 eseménnyel szántóföldi kibocsátás nem történt Magyarországon.” Továbbá a

genetikailag módosított növényi szaporítóanyag megsemmisítésre került . Ezzel

kapcsolatban kérem válaszát arra, hogy miért kért Martonvásár sok adminisztratí v

munkával kibocsátási engedélyt, ha nem hasznosította azt ?

2.) Ki egy szerződéses kutatásban a mag tulajdonosa?

3.) Miért kellett megsemmisíteni a GMO-kal folytatott kutatás eredményét? A

kísérleteket, a módosított fajták fénntartását nem tiltja az alaptörvény, illetve azt sem ,

hogy ilyen kutatási anyag eladható legyen . Volt-e európai érdekl ődés a vásárlásra?



4.) Nem káptam választ korábban arra a kérdésemre, hogy mikor, mettő l meddig, milyen

tevékenységre történt szerződéskötés a Monsanto és az MTA martonvásári

kutatóintézete között . Kérem erre is szíves válaszát . Továbbá arra, hogy mi lett az

ottani kutatásokkal az alaptörvény hatálybalépését követően?

5.) Válaszában csupán azt említi, hogy „ a MON 88017 eseménnyel szántóföldi kibocsátás

nem történt Magyarországon.” Kérdésem, hogy mikor kerültek be a szaporítóanyagok

Martonvásárra? Maradéktalanul ide került az összes vizsgálati minta ?

6.) Korában nem kaptam választ arra a kérdésemre, hogy 2015-ben a Bázismag Kft .-vel

szemben indult eljárásnak mi lett a következménye, hol tart az ügy?

7.) Kérem, egészítse ki válaszát arra a kérdésemre, mely szerint „Honnan származó és

melyik genetikai eseményhez tartozik a 2016-ban feltárt GMO vet őmagszennyezés és

milyen súlyú vet őmagtételt érintett? ”

8.) Az erre a kérdésére adott hiányos válaszában megemlíti a GTS-40-3-2 számú

vetőmagot a bevizsgált kukorica minták között, ez azonban valójában a MON 4032- 6

(Monsanto) , számú glyphosate-tűrő szója. Ezek szerint szója vetőmag is volt 2016-ban

szennyezett vetőmagtételek között ?

9.) Új elem az ellenőrzésben a minta bekérése és vizsgálata, ami valóban jelentős előnnyel

járhat, ha a mintavétel a hazai kollégák által szigorúan ellen őrzött. A hazai hatóság

veszi vajon a mintákat és zárolja a problémás tételt, vagy ezt a kereskedő teszi?

10.) Nem kaptam választ arra a kérdésemre, amely úgy szólt, hogy találtak-e bárm i

összefüggést az esetleges korábbi martonvásári kutatások és a jelenlegi, 2016-ba n

történt szennyeződések között? Kérem szíves válaszát erre is .

11.)

	

Lehetett-e forrása a MON 88017 kutatási program (2008-2010) a Bázismag Kft

silókukoricájának szennyezettségéhez?

12.) A Törökszentmiklósi Mg . ZRt. neve többször is felmerül GMO-val szennyezet t

vetéskultúrák kapcsán . Volt-e bármely szerepe a MON 88017 kutatási programban ,

vagy bármely más hazai GMO-kísérletben a Törökszentmiklós melletti, szenttamás i

Törökszentmiklósi Mg . ZRt.-nek, illetve annak szenttamási vetőmag-előállító és

feldolgozó üzemének?

Megtisztelő válaszait előre is köszönöm !

Budapest, 2016 . július 18 .

Tisztelettel :

Sallai R. Benedek
LMP
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