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Tisztelt Elnök Úr! 

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

A szóbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Nagy István, agrárminiszter 

A szóbeli választ igénylő kérdés címe: "Az Egyesült Államokbeli vesztes per után mikor tiltják 
be végre Magyarországon a Glyphosate alkalmazását?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

A DDT rovarölőszer globális dicsőítésének, majd betiltásának történetét Önnek nem kell hosszan 
ecsetelnem. Ez a story alig két évtized alatt lezajlott, de a következményei még most is velünk 
vannak. De a profit-érdekelt vegyipar azóta is szárnyal, új és új csodafegyvereket vet be. Köztük a 
Glyphosate-ot.

Ez a szer itthon is az egyik leggyakrabban használt gyomirtószer, pedig az Egészségügyi 
Világszervezet Nemzetközi Rákkutatási Ügynöksége szerint „valószínűleg rákkeltő az emberek 
esetében”. Mára az európai talajok 45%-a – köztük a miénk is - szennyezett a Glyphosate-tal vagy 
bomlástermékével, ami jelentős, több generációra ható kockázatot jelenthet az emberi egészségre és
a környezetre.

2017-ben az EU a korábbi 10 év helyett már csak öt évre szavazta meg a szer engedélyezését. 9 
tagállam a teljes tiltás mellett szavazott.

De a magyar kormány, miközben a látványosan kiáll a genetikailag módosított szervezetek 
engedélyezése ellen, a Monsanto - amely mára a német Bayer érdekeltsége - által erőltetett és 
monopolizált, a GMO-kkal kéz a kézben járó glyphosate alkalmazását támogatja. A hazai forgalma 
2015-ben 1400 tonna volt. Igaz, 2016. végére az 59 glifozát engedélyből az új EU előírások alapján 
24 engedélyét már vissza kellett vonni.

Még az USA-ban is többedik pert nyerik azok, akik ezt a szert használták és különböző rákos 
megbetegedést kaptak. Tízezer új per van, a cég részvényei mélyrepülésben, de a magyar kormány 
kitart a multi mellett, még akkor is, ha ennek a magyar emberek egészsége is látja a kárát.



Miniszter Úr!

Mikor tiltják már be ezt az egészségre és a környezetre ártalmas szert Magyarországon, hiszen van 
már más megoldás!
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