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*Sajtóközlemény*** 

*Óriás kukorica a génmanipulációmentes Magyarországért*** 

*Génmanipulációmentes Magyarországért akcióhét*** 

Szarvas, 2006. október 12.: Génmódosításmentes övezetek létrehozását szorgalmazza a Magyar 
Természetvédők  Szövetsége  (MTVSZ),  a  Nimfea  Természetvédelmi  Egyesület  és  a  Főiskolai 
Természetvédő  Kör.  A  Génmanipulációmentes  Magyarország  kampány  szarvasi  akcióján  öt 
méteres,  „génpiszkált”  óriás  kukorica  fogadta  a  járókelőket.  A  természetvédők  szorgalmazták, 
hogy  a  kormány  tegyen  meg  minden  lépést  azért,  hogy  az  EU  tagállamai  támogassák  a 
génmódosított kukoricafajtákra a kormány tavaly meghozott átmeneti tilalom további fenntartását. 

A  2006.  október.  10.  és  27.  között  tizenhárom  városban  [1]  kerül  megrendezésre  a 
Génmanipulációmentes  Magyarországért  akcióhét,  amelynek  során  a  Magyar  Természetvédők 
Szövetsége  (MTVSZ)  és  tagszervezetei  egy  5 méteres  "génpiszkált"  óriás  kukoricával  járják  be 
Magyarországot, hogy felhívják a figyelmet a génmanipuláció veszélyeire. A kampány keretében 
aláírást  gyűjtünk  újabb  génmódosítás  mentes  önkormányzatok  létrehozásáért,  hogy  ezáltal 
biztosítsuk  Magyarország  génmanipulációmentességét.  Emellett  az  akción  résztvevőknek 
lehetőségük lesz arra  is, hogy saját  lakásukat, kertjüket, földjüket génmódosításmentes övezetté 
nyilvánítsák. 

Naprólnapra  újabb  tudományos  eredmények  mutatják  ki  a  génmódosítás  veszélyeit.    A 
biotechnológiai  cégek  és  az  Egyesült  Államok  nyomására  az  Európai  Bizottság    a  tagállamok 
akaratának ellenére – mégis újabb génmódosított növények engedélyezésével próbálkozik.   Erre 
válaszul  jött  létre  a  Génmódosításmentes  Európát  mozgalom  [2],  amelynek  keretében  gazdák, 
fogyasztók,  vállalkozók,  közösségek,  önkormányzatok  és  régiók  nyilvánították  területüket 
génmanipulációmentes övezetté. Mára már 25 ország több mint 4500 önkormányzata, 173 régiója 
csatlakozott a hálózathoz – fejtette ki Koskár Lívia, a Főiskolai Természetvédő Kör elnöke. 

Hazánkban eddig 58 település (köztük Bicske, Esztergom, Hódmezővásárhely, Marcali), valamint 
a  NyugatDunántúli  és  a  DélDunántúli  régió,  valamint  314  állampolgár  és  civil  szervezet 
nyilvánította területét, ingatlanját génmódosításmentes övezetté [3]. A kampány során szeretnénk, 
ha  még  több  település,  és  újabb  régiók,  társadalmi  szervezetek,  vállalkozások  és 
magánszemélyek  szánnák  el  hasonló  lépésre  magukat,  hogy  ezáltal  biztosíthassuk  az  ország 
génmanipulációmentességét –  fűzte hozzá Fónagy Éva, a Nimfea Természetvédelmi Egyesület 
célprogram vezetője. 

Fidrich Róbert  hangsúlyozta,  hogy az  elmúlt  hónapok génmódosítással  kapcsolatos botrányai  – 
amerikai  ill.  kínai  eredetű  illegális  génmódosított  rizs  megjelenése  az  európai  boltokban, 
génmódosított  fűféle  kiszabadulása Oregon államban  [4]    azt mutatják,  hogy  a géntechnológiai 
ipar  nem képes ellenőrzése alatt  tartani az általa  kifejlesztett  technológiát. Ezért  nagyon  fontos, 
hogy  a  kormány  tegyen  meg  minden  lépést  azért,  hogy  az  EU  tagállamai  támogassák  a 
génmódosított kukoricafajtákra a kormány tavaly meghozott átmeneti tilalom további fenntartását. 

További információ: 

Fidrich Róbert, programvezető, MTVSZ , tel: 2167297, mobil: 06/702715715, 06/305652333 
Fónagy Éva, programfelelős, Nimfea Természetvédelmi Egyesület, tel: 56/361505, mobil: 06/70 
5627147 
Ladányi   Benedikt  Ildikó, kommunikációs munkatárs, MTVSZ,  tel: 2167297, mobil 06/302230 
137 
Koskár Lívia, elnök, Főiskolai Természetvédő Kör, tel: 06/303645433
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Jegyzetek: 

[1] Az akcióhét további állomásai: 

Dátum  Helyszín  Szervező 
okt. 11., szerda  Nyíregyháza  EMisszió  Természet  és 

Környezetvédelmi Egyesület 
okt. 12., csütörtök  Szarvas  Nimfea Természetvédelmi Egyesület 
okt. 13., péntek  Szeged  CSEMETE  Természet  és 

Környezetvédelmi Egyesület 
okt. 14., szombat  Kiskunhalas  Szélkiáltó Természetvédő Egyesület 
okt. 16. hétfő  Balmazújváros  Balmazújvárosi  Környezetvédelmi 

Csoport 
okt. 18., szerda  Békéscsaba  Békés megyei Zöld Kör 
okt. 19., csütörtök  Miskolc  Holocén  Természetvédelmi 

Egyesület 
okt. 20., péntek  Solt  Természet  és Környezetvédők Solti 

Egyesülete 
okt. 24., kedd  Veszprém  Csalán Környezet és Természetvédő 

Egyesület 
okt. 25., szerda  Szolnok  Tisza  Klub  Környezet  és 

Természetvédő  Társadalmi 
Szervezet 

okt. 27., péntek  Vác  Magosfa  Környezeti  nevelési  és 
Ökoturisztikai Alapítvány 

[2] http://www.gmofreeeurope.org/ 
[3] http://www.mtvsz.hu/programok_sublist.php?which=57 
[4] Augusztus közepén  jelentette be az amerikai mezőgazdasági minisztérium, hogy az amerikai 
élelmiszerláncba  engedélynélküli  génmódosított  rizs  került.  Azóta  a  Bayer  cég  által  kifejlesztett 
LL601es génmódosított rizst megtalálták több európai országban vett élelmiszermintában, köztük 
hazánkban forgalmazott élelmiszerekben is. 
http://www.mtvsz.hu/hirek_list.php?which=133 
http://index.hu/gazdasag/magyar/gensz060929/ 

Szeptember elején pedig a Föld Barátai és a Greenpeace angliai, franciaországi és németországi 
üzletekben egy másik, szintén sehol az egész világon nem engedélyezett, kínai eredetű rizsfajtát 
találtak több élelmiszermintában. 
http://www.mtvsz.hu/hirek_list.php?which=139
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