
82 2012. május

FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

A cím alapján röviden úgy jelle-
mezhetnénk hazánkat, hogy GMO-
helyzet van, de termesztés nincs és 
– figyelemmel az új Alkotmányunk-
ra – a közeljövőben nem is lesz (1. 
kép). A „termesztési tapasztalatok” 
helyett ezért bemutatom, mi is tör-
tént hazánkban a GMO-témában, az 
elmúlt közel 20 évben.

Egy levél 1996-ból

Az 1990-es évek első felében a 
külföldi cégek szántóföldi szem-
léket rendeztek a szakemberek 
számára, melyeken bemutatták a 
transzgénikus fajtáikat. Hazánk-
ban akkor még nem létezett GMO-
szabályozás. Ezért én, mint az MTA 
Növénynemesítési Bizottságának 
akkori elnöke – a Bizottság felhatal-
mazása alapján – 1996. február 21-
én levélben fordultam a Kormány 
érintett minisztereihez Lakos Lász-
ló (FVM), Dunai Imre (IKM), Baja 
Ferenc (KVM) és Nemcsók János 
(MEH) urakhoz.

A levélben ismertettem az MTA 
Növénynemesítési Bizottságának 

indokait és megoldási javaslata-
it. Ennek lényege: „Hazánkban a 
GMO-törvény, illetve rendeletek hi-
ányában mind az MTA kutatóinté-
zetek, mind az FM intézetek »mivel 
a törvény nem tiltja« az utóbbi évek-

ben kivitték a transzgénikus növé-
nyeiket a szántóföldre, sőt külföldi 
cégeknek végeztek megbízásos vizs-
gálatokat (akik azt jól megfizették, 
mert saját országukban az tiltott, 
vagy rendkívül szigorú feltételekhez 
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Transzgénikus (GM) fajták/hibridek termesztése (IV./5.)

Dr. Heszky László

SzIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Genetika és Biotechnológiai Intézet, 
Gödöllő

Transzgénikus (GM) fajták termesztésének 
helyzete Magyarországon

Az előző részekben bemutattuk a transzgénikus (GM) növények termesztésének globális helyzetét, vala-
mint a termesztési tapasztalatokat az USA-ban és az EU-ban. Ebben a részben a magyarországi eseményeket 
ismertetjük az 1990-es évek elejétől napjainkig. 

1. kép Szabó László Róbert karikatúrája kiválóan szemléleti a jelenlegi hazai 
GMO-helyzetet (marabu nol.hu)
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kötött), ami súlyos ökológiai rizikót 
jelent az országnak. A külföldi cégek 
fajtabejelentést is tettek, elhallgatva 
a »genetikailag módosított« erede-
tet. Az OMMI az elmúlt években az 
ország különböző részein vizsgál-
ta a GM-hibrideket, ezzel súlyosan 
veszélyeztetve a hagyományos- és 
biotermesztést. 

A fentiek alapján a Bizottság szük-
ségesnek tartja, hogy a Kormány 
érintett főhatóságai a lehető legsür-
gősebben foglalkozzanak a GMOk 
-kal kapcsolatos hazai törvények 
előkészítésének meggyorsításával, 
valamint hatályba helyezésével. 
Addig is javasoljuk a szántóföldi kí-
sérletek betiltását és a jelenlegi szán-
tóföldi anyagok megsemmisítését. 
A Bizottság kéri a Kormányt, hogy 
a GMO-k (növény, állat, mikroor-
ganizmus) hazai kipróbálásának 
engedélyezésére, a feltételek kidol-
gozására és ellenőrzésére állítsa fel 
a GMO-k Nemzeti Bizottságát.

AZ MTA Növénynemesítési Bizott-
sága hangsúlyozni kívánja, hogy 
nem a génsebészeti kutatásokat el-
lenzi, hanem a kutatások eredmé-
nyeként a transzgénikus növények 
ellenőrizetlen szabadföldi kipróbá-
lását és a belőlük készült termékek 
engedélyezési eljárás nélküli esetle-
ges forgalmazását kifogásolja”.

A levél következményeként az FM 
– egyetértve az abban foglaltakkal 
– leállította és megsemmisítette a 
transzgénikus növényfajták szántó-
földi kísérleteit. Körlevélben tiltotta 
meg az ilyen jellegű munkát mind-
addig, amíg a megfelelő törvényt 
a Parlament el nem fogadja, illetve 
annak engedélyezési rendszerét 
az FM miniszter rendeletben nem 
szabályozza. A környezetvédelmi 
miniszter is egyetértett a Bizottság 
állásfoglalásával és ígéretet tett egy 
Tárcaközi Bizottság felállítására a 
törvénytervezet előkészítésének 
gyorsítása céljából.

GMO-törvény (1998)

A „Géntechnológiai tevékeny-
ségről szóló XXVII. Törvényt” a 
Parlament két évvel később, 1998. 
március 16-án fogadta el, megte-
remtve a törvényi kereteit a hazai 
géntechnológiai tevékenységnek 
és alkalmazásnak. Különös érdeme 

az 1998-as Géntechnológiai Tör-
vénynek, többek között: kijelölte 
a géntechnológiai hatóságokat, 
meghatározta az engedélyköteles 
tevékenységek körét, létrehozta a 
hatóságok működését segítő Gén-
technológiai Bizottságot (Géntech-
nológiai Eljárásokat Véleményező 
Bizottság, GEVB), rendelkezett a 
GMO-nyilvántartásról és az adatbá-
zis Interneten (MBK honlapon) való 
elérhetőségéről, továbbá kijelölt és 
felszerelt három hatósági laboratóri-
umot a GMO-tartalom kimutatására, 
A Mezőgazdasági Biotechnológiai 
Kutatóközpontban (Gödöllő), az 
Országos Állategészségügyi Inté-
zetben (Budapest), és az Országos 
Élelmezés- és Táplálkozástudomá-
nyi Intézetben (Budapest).

A törvény 1999. évi hatályba lé-
pése és a 2004-es EU-csatlakozás 
közötti öt évben Magyarországon 
30 engedély kiadására került sor, ki-
zárólag kísérleti vagy kutatási célra, 
rendkívül szigorú biztonsági feltéte-
lekkel. A kísérleti parcellák növény-
állományát és termését ellenőrzés 
mellett meg kellett semmisíteni, 
azok nem kerülhettek kereskedelmi 
forgalomba. Élelmiszer vagy takar-
mány forgalomba hozatalára sem 
került sor, így hazánk az EU-s csatla-
kozásig GMO-mentes volt. 

EU-csatlakozás (2004)

Hazánk 2004-ben az EU tagja lett, 
ami az 1998-as törvény – a joghar-
monizáció keretében történő – ki-
egészítését igényelte. Ez indokolta a 
82/2003 (VII. 17.) FVM és a 132/2004 
(IV. 29.) Kormány-rendeletek kiadá-
sát. 

E két rendelet célja az volt, hogy a 
csatlakozás előtt megjelent EU-ren-
deletekben megfogalmazott rendkí-
vül szigorú követelmények beépül-
jenek a magyar jogrendbe. Ebből 
következett például, hogy a 2004-től 
hazánkban is jelölni kell minden 
olyan élelmiszert, mely 0,9 %-nál na-
gyobb arányban tartalmaz GM (ge-
netikailag módosított) összetevőt. 

Csatlakozásunk, viszont komoly 
problémákkal járt, mert a magyar 
uniós tagság kezdete egybeesett az 
EU GMO-moratóriumának a felol-
dásával (lásd AGROFÓRUM 2012. 
márciusi számában). A moratórium 

megszüntetésével párhuzamosam 
az EFSA javaslatára az Európai Bizott-
ság engedélyezte a Monsanto MON 
810-es molyrezisztens génkonstruk-
ciót tartalmazó kukoricahibridek 
(l6 hibrid) termesztését a tagorszá-
gokban.

Moratórium (2005-2012)

Hazánk tehát a belépést követően 
komoly problémával szembesült. Új 
tagként azonnal engedélyezni kel-
lett volna a MON 810 génkonstrukci-
ót tartalmazó GM-kukoricahibridek 
termesztését, másrészt egy új ko-
egzisztencia törvénnyel garantál-
ni kellett volna a hagyományos 
és biotermesztés biztonságát. Az 
előbbit a magyar kormány egy ki-
váló huszárvágással oldotta meg, 
védzáradék intézményére alapozva 
bevezette a GMO-moratóriumot. A 
védzáradék indokai közül a legfon-
tosabb az volt, hogy nem volt lehető-
ségünk a magyar álláspont kialakí-
tására az EU engedélyezési eljárása 
során, mert azokban az években 
hazánk még nem volt az Unió tagja. 
Magyarországnak emiatt időre van 
szüksége a hazai körülményeknek 
megfelelő vizsgálatok elvégzésére 
és azok alapján saját álláspontjának 
kialakítására. 

A GM-hibridek termesztésének, 
forgalmazásának hazai tiltása (mo-
ratórium) azért is sürgős és fontos 
volt, mert hazánkban 2005-ben 
multinacionális cégek MON 810 
kukoricahibridjeinek befejeződött 
a gazdasági értékmérő vizsgálata 
az OMMI-ban (Országos Mezőgaz-
dasági Minősítő Intézet, később 
MgSzH, jelenleg NÉBIH Nemzeti 
Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal). 
A GM-hibridek megfeleltek az ál-
lami elismerés követelményeinek, 
ezért két kukoricamoly-rezisztens 
hibridet (Monsanto DKC4442YG, 
Pioneer PR37R71) az Országos Faj-
taminősítő Bizottság 2005. március 
21-i ülésén állami elismerésben ré-
szesítette. Forgalomba hozatalukra 
azonban nem kerülhetett sor, mert 
hazánkban a transzgénikus (GM) 
fajták termesztésének tilalma, azóta 
is érvényben van. 

A kormány határozott célja a 
belépést követően Magyarország 
GMO-mentességének fenntartása 
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volt, melyet mind az öt parlamenti 
párt (MSZP, SZDSZ, FIDESZ, KDMP, 
MDF) támogatott és képviselt, mind 
itthon, mind külföldön. Az Ország-
gyűlés hosszútávra deklarálta, hogy 
a génmódosított kukoricafajták ter-
mesztésének bevezetésével szem-
ben „jelentős gazdasági előnyt jelent 
az ország GMO-mentes státusza, 
amelynek elvesztése veszélyeztetné 
mind ökológiai gazdagságunkat, 
minőségi élelmiszer-előállításunkat 
és termékeink fizetőképes piacon 
való elhelyezését, mind kukoricaex-
portunkat és vetőmagtermesztésben 
játszott vezető szerepünket.” Az or-
szággyűlés felkérte a kormányt, te-
gyen meg minden szükséges lépést 
„magyar moratórium fenntartása 
érdekében és a MON 810 kukorica-
fajták köztermesztésbe vonása el-
len. A védzáradék eljárás keretében 
használjon ki minden diplomáciai 
és jogi eszközt egy esetleges kedve-
zőtlen európai bizottsági döntés 
megváltoztatására.”

A magyar Kormány a moratóriu-
mot kiterjesztette az EU által 2010-
ben termesztésre engedélyezett ke-
ményítőben optimalizált ’Amflora’ 

burgonyafajtára (BASF) is. Végered-
ményben, hazánkban minden – Eu-
rópában engedélyezett – GM-nö-
vényfajta termesztés tilos volt. 

A fentiek egyértelműen bizonyít-
ják, hogy a magyar kormányok és 
minisztériumaik, a parlamenti pár-
tok a GMO-moratóriumot gazdaság-
politikai kérdésnek tekintették és 
felismerték, hogy a jelenlegi GM-faj-
ták esetleges termesztésbe vonása 
sokkal több kárt okozna az ország-
nak, mint amennyi haszonnal járna 
(részletesen lásd: A transzgénikus 
növények termesztésének globális 
és lokális helyzete pozitívumok és 
negatívumok tükrében c. írásban az 
AGROFÓRUM 2008. 12/M 2-6 kü-
lönszámában). 

Hazánknak a moratóriumot több 
alkalommal sikerült meghosszab-
bítania, mert az EU Miniszterek Bi-
zottságában a magyar előterjesztés 
mindig megkapta a kétharmados 
többséget. Legutóbb 2010-ben a leg-
fontosabb érv az volt, hogy hazánk 
a Kárpát-medencében helyezkedik 
el, a Kárpát-medence pedig egy 
önálló biogeográfiai régió Euró-
pában. A Kárpát-medencére tehát 

ugyanúgy el kell végezni a biológiai, 
ökológiai stb. kockázatok elemzé-
seit, mint ahogyan azokat tették ko-
rábban, az Unió más régióiban (2. 
kép). A magyar kormányok és a par-
lamenti pártok munkáját az elmúlt 
évtizedben szakmailag az Ország-
gyűlés Irodaházában ülésező GMO-

Kerekasztal vitái és állásfoglalásai 
segítették.

GMO-mentes régiók és 

települések (2004<)

Az ezredfordulót követően Euró-
pában felerősödtek a GMO-ellenes 

mozgalmak. Fő céljuk a GMO-

mentesség regionális, lokális és 

farmszintű megőrzése volt. A ci-
vil mozgalom azután lett igazán 
népszerű, miután a WTO Európát 
a GMO-moratórium feloldására 
kényszerítette 2004-ben. A GMO-
mentes régiók 6. Európai Konferen-
ciáját (6th European Conference of 
GMO-Free Regions) Brüsszelben és 
Gentben tartották 2010-ben. A ren-
dezvényen 37 ország 300 képvise-
lője vett részt. Hazánkban is elindult 
ez a mozgalom, és a Természetvé-
dő Egyesületek Szövetsége szerint 
2010-ben Magyarországon 2 régió, 5 
megye és 76 település nyilvánította 
magát génmódosítás-mentes terü-
letté (3. kép). A GMO-mentességet 
az új alaptörvényünk az egész or-
szágra kiterjesztette, emiatt ezek a 
mozgalmak 2012-től hazánkban el-
vesztették jelentőségüket. 

Koegzisztencia rendelet (2006)

Az EU Bizottság a moratórium 
feloldásával egy időben kiadta az 

együtt termesztéssel, a koegziszten-

ciával (1. ábra) kapcsolatos aján-
lásait. A koegzisztencia törvények 
megalkotását viszont a tagországok-
ra bízta. 

A magyar moratórium hosszú távú 
fenntartása az Unióban bizonyta-
lannak tűnt, ezért a az FVM minisz-
ternek sürgősen egy rendeletben 
kellett szabályoznia ezt a problémát 
(86/2006. (XII. 23.) FVM rendelet 

a géntechnológiával módosított, a 

hagyományos, valamint az öko-

lógiai gazdálkodással termesztett 

növények egymás mellett folytatott 

termesztéséről). A törvény – Gráf 

2. kép  Európa biogeográfiai térképe a régiókkal
(http://www.ecologicalnetworks.eu/html/maps/EcologicalNetworkMaps.php) 

A térkép színekkel jelöli az európai biogeográfiai régiókat. Narancssárga: 
pannóniai; lila: alpesi; erős rózsaszín: anatóliai; halványkék: sarki; világoskék: 

atlanti; halványrózsaszín: fekete-tengeri; kék: boreális; zöld: kontinentális; sárga: 
mediterrán; drapp: sztyeppe 
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József akkori FVM miniszter szerint 
is a legszigorúbb volt Európában. 
Ezt néhány kiragadott példa is bizo-
nyítja:

 A GM-fajta termesztéséhez en-
gedélyt kell kérni. Az engedély-
hez tanfolyamot kell végezni és 
a kérelemhez csatolni kell a bi-
zonyítványt.

 A GM-vetőmaggal dkg-ra kell el-
számolni. 

 Be kell jelenteni melyik táblán, 
hol, mikor, mit stb. akar a ké-
relmező termeszteni és ahhoz 
meg kell kérni a szomszéd táb-
lák gazdáinak hozzájárulását. A 
transzgénikus és hagyományos 
táblák között 400 méteres izolá-
ciót kell biztosítani.

 GM-fajta termesztése során a 
veszélyes üzemekre vonatkozó 
szabályok szerint kell eljárni, bár 
nem veszélyes üzem. A nyomon 
követhetőséget biztosítani kell.

Moratóriumi döntés tagországi 

hatáskör? (2010)

2010. július 13-án az Európai 
Unió illetékes Bizottsága egy olyan 
irányelv-módosítási javaslatot ter-
jesztett a tagállamok elé, amely az 

eddig közösségi szinten lévő GMO-

köztermesztés engedélyezését tag-

állami döntéskörbe helyezi. Ez a 

gyakorlatban azt jelenteni, hogy 
minden ország maga dönthet majd 
arról, hogy egy közösségi szinten 
elfogadott GMO-fajtát enged-e sa-
ját területén termeszteni vagy sem. 
Eddig csak az ún. védzáradék (mo-
ratórium) meghozásának lehetősé-
ge állt nyitva az adott GMO-fajtákat 
ellenző országok előtt, amelyet 
csak költséges kutatásokkal lehetett 
megalapozni, környezeti és egész-
ségügyi kockázatok bizonyításával 
lehetett indokolni. Ha a tagállamok 
ezt a módosítást elfogadják (2012 
márciusában még nincs elfogadva), 
akkor ezen túl egyszerűbben, de-

mokratikusabban, minden ország 
saját gazdasági, környezeti, szociális 
és etikai szempontjainak figyelem-
bevételével dönthet a GMO-fajták 
bevezetéséről. 

Kukorica-megsemmisítés (2011)

Hazánk az elmúlt években fo-
lyamatosan hangoztatta GMO-
mentességét, sikerrel tartotta fenn a 
moratóriumot, ami a transzgénikus 
(GM) fajták termesztésének tilalmát 
jelenti. Ez azonban csak úgy lehet-
séges, ha a hagyományos hibridek 
vetőmagtételei nem tartalmaznak 
transzgénikus szemeket, még 0,1 
%-ban sem. Sajnos 2011-ben a mul-
tinacionális cégek által eladott ve-
tőmagtételek egy része nem felelt 
meg ennek a feltételnek. Ezekből 
kikelt növényállományt ezért meg 
kellett semmisíteni (4. kép). Szak-

mai szempontból ez feltétlenül 

indokolt volt, mert hazánk GMO-
mentessége nem tartható fenn, ha 
a hagyományos kukorica vetőmag-
tételek 0,1 %-ban GMO-magvakat 
tartalmaznak. 

Végezzünk egy gyors számolást: 

Abban az esetben, ha a hagyomá-
nyos kukorica vetőmagban 0,1 
%-ban transzgénikus (GM) szemek 
vannak, akkor 1 hektár kukoricatáb-
lán –70 ezer tővel számolva – ezzel a 
vetőmaggal 70 transzgénikus magot 
is elvetünk, amiből 70 GM-növény 
fejlődik. Hazánkban 1,2 millió hek-
táron termelünk kukoricát, tehát 0,1 

%-os GMO-fertőzöttség esetén, az 

országban 84 millió transzgénikus 

3. kép A: Génmódosítás-mentes övezetek (GMO-mentes régiók)
Magyarországon 2010-ben 

Készítette: Magyar Természetvédők Szövetsége
(http://gmo.zs-intern.de/?id=1870, http://www.gmo-free-regions.org/index.) 

 B: A GMO-mentes Európáért mozgalom emblémája
(http://www.gmo-free-regions.org/)

1. ábra
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kukoricatő fejlődhet, virágozhat 

és szórhatja a transzgént is tar-

talmazó pollenjét. A 84 millió GM-
növény megfelel 1200 ha tiszta 
transzgénikus kukoricaállomány-
nak.

Az az ország, melynek terüle-

tén 84 millió GM-kukoricatő vi-

rágzik annak ellenére, hogy a 

gazdák csak hagyományos fajtá-

kat vetettek, már nem nevezhető 

GMO-mentesnek! A 0,1 %-os GMO-
tartalom a vetőmagban kiváló lehe-

tőséget teremt tehát ara, hogy egy 
ország GMO-mentességét lerom-
bolják, úgy, hogy a gazdák csak ha-
gyományos fajtákat termelnek.

Alkotmányos tiltás (2012)

A GMO és Koegzisztencia törvé-
nyek, végrehajtási utasításaik, vala-
mint a kapcsolódó rendeletek 2012. 
január 1-jétől elvileg jelentőségüket 
elvesztették, amikor Magyarország 
új alaptörvénye hatályba lépett. Ma-

gyarország Alaptörvényének XX. 

cikke értelmében ugyanis:

„(1) Mindenkinek joga van a tes-

ti és lelki egészséghez.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jog 

érvényesülését Magyarország ge-

netikailag módosított élőlények-

től mentes mezőgazdasággal, az 
egészséges élelmiszerekhez és az 
ivóvízhez való hozzáférés biztosítá-
sával, a munkavédelem és az egész-
ségügyi ellátás megszervezésével, a 
sportolás és a rendszeres testedzés 
támogatásával, valamint a környe-
zet védelmének biztosításával segíti 
elő.”

Az alkotmány célja pillanatnyilag 
elfogadható, mert valóban a növé-
nyi géntechnológia, mint új kutatá-
si és fejlesztési irány által jelenleg 
forgalmazott GM-fajták és -hibridek, 
szakmailag megalapozottan félkész 
termékeknek tekinthetők, és ter-
mesztésük sokféle kockázattal jár 
(lásd AGROFÓRUM 2012. januári, 
márciusi és áprilisi számaiban). Ez 
azonban nem jelenti azt, hogy a jö-
vőben ne lehetne előállítani olyan 
új GM-fajtákat és -hibrideket, me-
lyek valóban a fejlődést szolgálják, 
az emberiség valós igényeit elégítik 
ki és veszélytelenek a környezetre, 
valamint a fogyasztókra. 

Amennyiben a társadalom és a 
mezőgazdaság – és különösen a 
gazdák – számára valóban hasznos 
és veszélytelen GM-fajták jelennek 
meg a kereskedelemben, akkor 
maguk a termelők fogják követelni 
az alkotmány módosítását. Emiatt 
is, folytatnunk kell a növényi gén-
technológiával kapcsolatos hazai 
kutatást, oktatást és a speciális szak-
emberképzést, hogy az elméleti és 
gyakorlati ismeretekben, technikák-
ban az ország nemzetközi szinten 
maradjon, tehát képes legyen a tár-
sadalom számára már elfogadható 
GMO-technológiák átvételére, alkal-
mazására és továbbfejlesztésére. 

A kutatás a TAMOP-
4.2.2/B-10/1-2010-0011 „A te-
hetséggondozás és kutatóképzés 
komplex rendszerének fejleszté-
se a Szent István Egyetemen” c. 
pályázat támogatásával valósult 
meg.

■

4. kép  „Irtják a törvénytelenül vetett GMO-kukoricát a Baranya 
megyei Bosta községben” 

(MTI Fotó: Kálmándy Ferenc)

Május 31-e az élelmiszerlánc-felügyeleti díj 
bevallásának a határideje

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal (NÉBIH) felhívja az élelmiszer-
láncról és hatósági felügyeletéről szóló 
2008. évi XLVI. törvény 47/B. § alap-
ján az élelmiszerlánc-felügyelet alá 
tartozó tevékenységet végző szemé-
lyek és vállalkozások figyelmét, hogy 
a felügyeleti díj bevallásának ha-

tárideje 2012. május 31-e.

A díjat két egyenlő részletben átuta-
lással kell befizetni a NÉBIH-hez július 31-ig és a következő év január 31-ig. Az 
eltérő üzleti évet alkalmazó vállalkozásoknak a bevallási határidőig lezárt üzleti év 
alapján kell bevallaniuk.

A bevallást elektronikus úton kell teljesíteni NÉBIH felé, amelyhez a bevallásra 

kötelezett vagy annak meghatalmazottja részéről – az okmányirodákban, 
kormányhivatali és adóhatósági ügyfélszolgálatokon és külképviseleteken szemé-
lyesen kezdeményezhető – ügyfélkapus regisztráció szükséges. 

További információk a felügyeleti díjról:

web: www.nebih.gov.hu
telefon: 06-1/336-9024 
e-mail: felugyeletidij@nebih.gov.hu

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal


