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Az Országgyűlés
Mezőgazdasági bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés
Mezőgazdasági bizottságának ajánlása

a géntechnológiai tevékenységgel, annak mezőgazdasági és élelmiszer-előállítási al-
kalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekről és az ezeket érintő magyar stratégiáról

szóló 53/2006 (XI . 29.) OGY határozatban foglaltak 2008 . évi végrehajtásáról
(J/9875.) szóló jelentéshez

Tisztelt Országgyű lés !

Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága 2009 . június 16-i ülésén megvitatta a gén-
technológiai tevékenységgel, annak mezőgazdasági és élelmiszer-el őállítási alkalma-
zásával kapcsolatos egyes kérdésekr ől és az ezeket érintő magyar stratégiáról szóló
53/2006. (XI.29.) OGY határozatban foglaltak 2008 . évi végrehajtásáról (J/9875 .
szám) szóló jelentést — és a Házszabály 95 . § . (2) bekezdésében foglaltaknak megfelel ően
megvizsgálva — egyhangúan általános vitára ajánlja (22i) .

A bizottság előadója az általános vitában később lesz kijelölve .

Indokolá s

A Magyar Országgyűlés a 2006. évi őszi ülésszakban a 2006 . évi CVII. törvénnyel mó-
dosította a géntechnológiai tevékenységr ől szóló 1998. évi XXVII. törvényt . A törvény-
javaslat parlamenti vitája során fogalmazódott meg, hogy szükséges lenne a géntechnoló -
giai tevékenység mezőgazdasági és egyes élelmiszer-el őállítási kérdéseinek a gazdaság i
hatásokat figyelembe vevő , tágabb összefüggéseinek áttekintése, ezért az Országgyűlés a
törvénymódosítással összefüggésben ötpárti kezdeményezés alapján határozatot hozott a
géntechnológiai tevékenységgel, annak mez őgazdasági és élelmiszer-előállítási alkalma-
zásával kapcsolatos egyes kérdésekr ől és az ezeket érintő magyar stratégiáról . A határo-
zat kiemelt jelentőségét mutatja, hogy öt párt képviseletében 16 képviselő nyújtotta be a
határozati javaslatot az Országgyűlésnek .

Az 53/2006 (XI . 29 .) OGY határozat 11 . pontjában az Országgy űlés felkérte a kormányt ,
hogy a határozatban foglalt stratégia és annak megvalósítását szolgáló feladatok végre -
hajtásáról első alkalommal 2007. második félévében, azt követően legalább évente egy-
szer számoljon be a törvényhozásnak . A kormány 2008. évi beszámolási kötelezettségé -
nek a J/9875 . számú jelentés előterjesztésével tett eleget . A beszámolási időszak euró-
pai fejleményei, az egyes tagállamok (pl . a mezőgazdasági szempontból is megha-
tározó Franciaország vagy Németország), továbbá az Európai Parlament – a ma-
gyar raportőr aktív és sikeres tevékenysége révén is – erősödő törekvései, valamint
az Európai Unió Tanácsa 2008 december 5-ei – 16882/08 számú – állásfoglalása és



következtetései által is jelzett felismerései, törekvései és lépései egyaránt arra utal -
nak, hogy helyes volt az a magyar stratégiai iránykijelölés, amely az OGY határo-
zatban társadalmi konszenzussal és ötpárti egyetértéssel megfogalmazódott és el-
fogadásra került . A magyar társadalom a fajtatulajdonosok ezzel ellentétes törek-
vései ellenére is – változatlanul és a kockázatokat egyre inkább felismerve növek-
vő mértékben egyetért azzal, hogy GMO-mentességünk fenntartása növekv ő piaci
versenyelőnyt jelent számunkra, továbbá jelentősen javítja környezet- és élelmi -
szer-biztonságunkat .

A jelentés számos olyan eredményről számol be (pl . az ideiglenes moratórium vál-
tozatlan fenntartása, a hazai vizsgálatok – igaz szűk körű – folytatódása, az Egész-
ségügyi Géntechnológiai Hatóság kijelölése, a géntechnológiai törvény újabb mó-
dosításának előkészítése, stb.), amelyek a kormány – mindenek előtt a KvVM és az
FVM – üdvözlendő tevékenységének, az OGY határozatban rögzített stratégia vég-
rehajtására irányuló – a civil társadalom és a politikai, gazdasági és tudományo s
szféra szereplőivel közösen tett – erőfeszítéseinek tudható be . Mindezek ellenére j ó
néhány olyan terület is van, amelyeken az előrelépés nem kielégítő, és amelyekre
ezért fel kell a kormány figyelmét hívni .

Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága mindezek figyelembe vételével, 2009 .
június 16-i ülésén a jelentést – első helyen kijelölt bizottságként – megtárgyalta, tá-
jékoztatást kapott annak tartalmáról, és döntése szerint általános vitára alkalmas -
nak minősítette.

Budapest, 2009 . június 16 .

íFont Sándor
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