
Az Országgyûlés
53/2006. (XI. 29.) OGY

határozata

a géntechnológiai tevékenységgel,
annak mezõgazdasági és élelmiszer-elõállítási
alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekrõl

és az ezeket érintõ magyar stratégiáról*

A Ma gyar Or szág gyû lés

– át te kint ve a gén tech no ló gi á val mó do sí tott nö vé nyek,
el sõ sor ban a gén mó do sí tott ku ko ri ca faj ták köz ter mesz tés -
be vo ná sá val kap cso la tos kér dés kört,

nyek köz ter mesz tés be vo ná sá val járó eset le ges elõ nyök és
ne ga tív kö vet kez mé nyek esé lye it is, kü lö nös te kin tet tel
ha zánk rend kí vül gaz dag élõ vi lá gá ra, mi nõ sé gi ag rár-szer -
ke zet vál tá si szán dé ká ra, a ku ko ri ca ter me lé sé ben, ex port -
já ban és ve tõ mag-elõ ál lí tá sá ban ját szott eu ró pai ve ze tõ
po zí ci ó já ra, a ha zai me zõ gaz da sá gi ter me lés szer ke ze té re
és a vi lág szín vo na lú ma gyar faj ta ne me sí tés re,

– at tól az elõ vi gyá za tos sá gi elv bõl fa ka dó ag gály tól
ve zé rel ve, hogy az Eu ró pai Uni ó ban en ge dé lye zett faj tá -
kat sem hosszú távú hu mán-egész ség ügyi, sem kör nye ze ti
öko ló gi ai ha tá sa ik ra néz ve nem vizs gál ták ki meg fele lõen, 
ami kü lö nö sen igaz az ön ál ló eu ró pai Pan non Biogeo -
gráfiai Ré gi ó ra és ben ne Ma gyar or szág ra,

– te kin tet be véve, hogy a prob lé ma, amely nek meg ol -
dá sá ra a ku ko ri ca moly re zisz ten ci á val ren del ke zõ
MON 810 gén tech no ló gi á val mó do sí tott faj ta cso por tot
elõ ál lí tot ták, Ma gyar or szá gon nem okoz je len tõs kár té telt, 
va la mint ha gyo má nyos vé de ke zé si mód sze rek kel a kár -
tétel meg elõz he tõ, és azt ha gyo má nyos me zõ gaz da sá gi
mód sze rek kel, a „jó me zõ gaz da sá gi gya kor lat” sza bá lya i -
nak be tar tá sá val is or vo sol ni le het,

– mér le gel ve azt a kö rül ményt, hogy a gén tech no ló gi á -
val mó do sí tott nö vény faj ták ter mesz té se nem csök ken te né 
a vegy szer hasz ná la tot, a kör nye zet mér ge zõ anya gok kal
való ter he lé sét,

– fi gye lem mel a ge ne ti ka i lag mó do sí tott élel mi sze rek
vi lág szer te vi ta tott, il let ve nem vizs gált hu mán-egész ség -
ügyi, táp lál ko zás ta ni és gaszt ro en te ro ló gi ai ha tá sa i ra,
 továbbá arra, hogy e hu mán-egész ség ügyi te rü le ten
 Magyarország je len tõs el ma ra dás ban van,

– szá mol va az zal, hogy je len tõs gaz da sá gi elõnyt je len t 
az or szág GMO-men tes stá tu sza, amely nek el vesz té se
 veszélyeztetné mind öko ló gi ai gaz dál ko dá sun kat, minõ -
ségi élel mi szer-elõ ál lí tá sun kat és ter mé ke i nek fi ze tõ ké pes 
pi a con való el he lye zé sét, mind ku ko ri ca ex por tun kat és
 vetõmagtermelésben ját szott ve ze tõ sze re pün ket,

– figye lembe véve ugyan ak kor, hogy a Kö zös sé gi Faj -
ta jegy zé ken sze rep lõ, kö zös sé gi en ge déllyel ren del ke zõ
gén tech no ló gi á val mó do sí tott nö vény faj ták ter mesz té sét
a tag ál la mok nem tilt hat ják meg, ki vé ve, ha a tag ál lam
egész ség ügyi vagy kör nye zet vé del mi koc ká za tot va ló szí -
nû sí tõ új tu do má nyos bi zo nyí ték ra hi vat koz va véd zá ra dé -
ki el já rás ke re té ben mo ra tó ri u mot je len t be a növényfaj -
tára,

a kö vet ke zõ ha tá ro za tot hoz za:

A Ma gyar Or szág gyû lés

1. fel ké ri a Kor mányt, hogy foly tas sa a kör nye ze ti ha -
tás vizs gá la to kat a kö zös sé gi szint en már en ge dé lye zett
gén tech no ló gi á val mó do sí tott nö vény faj ták ese tén an nak
ér de ké ben, hogy a fel té te le zett ne ga tív ha tá sok a Pan non
Bio ge og rá fi ai Ré gi ó ban fel tá rás ra ke rül je nek, és te gyen
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* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2006. no vem ber 27-i ülés nap ján
 fogadta el.

– meg vizs gál va a gén tech no ló gi á val mó do sí tott nö vé -



meg min den szük sé ges lé pést a MON 810 ku ko ri ca faj ták
köz ter mesz tés be vo ná sa el len, véd zá ra dé ki el já rás ke re té -
ben, a 2005. ja nu ár 20-án ho zott ma gyar mo ra tó ri um fenn -
tar tá sa ér de ké ben, ki hasz nál va min den dip lo má ci ai és jogi
esz közt egy eset le ges ked ve zõt len eu ró pai bi zott sá gi dön -
tés meg vál toz ta tá sá ra;

2. fel ké ri a Kor mányt, hogy in dít son újabb ha zai kör -
nye ze ti ha tás vizs gá la to kat azon gén tech no ló gi á val mó do -
sí tott nö vény faj ták ese tén, ame lyek en ge dé lye zé se most
van fo lya mat ban vagy a jö võ ben kez dõ dik el az Eu ró pai
Uni ó ban, és amennyi ben új gén tech no ló gi á val mó do sí tott
nö vény faj ták kap nak kö zös sé gi en ge délyt és ke rül nek a
Kö zös sé gi Faj ta jegy zék re, vizs gál ja meg a véd zá ra dé ki
 eljárás sze rin ti mo ra tó i um be ve ze té sé nek le he tõ sé gét,
 valamint új tu do má nyos bi zo nyí ték fenn áll ta ese tén ha la -
dék ta la nul je lent sen be véd zá ra dé ki el já rást és mo ra tó ri u -
mot az adott nö vény faj ták ra;

3. egyet ért az zal, hogy a ter mesz tés el len õriz he tõ sé ge
ér de ké ben szi go rú sza bá lyo zás szük sé ges az öko ló gi ai, a
ha gyo má nyos és a gén tech no ló gi á val mó do sí tott nö vé -
nyek hasz ná la tán ala pu ló gaz dál ko dá si rend sze rek egy más 
mel lett élé sé nek (ko eg zisz ten ci á já nak) vo nat ko zá sá ban;

4. fel ké ri a Kor mányt, hogy a gén tech no ló gi ai te vé -
keny ség rõl  szóló 1998. évi XXVII. tör vény fo lya mat ban
lévõ mó do sí tá sá nak el fo ga dá sát köve tõen a be nyúj tott, de
kü lön no ti fi ká ci ós el já rást igény lõ mó do sí tó in dít vá nyok
figye lembe véte lével vizs gál ja meg, hogy mi lyen to váb bi
pon to sí tá sok épít he tõk be az egy más mel let ti ter mesz tés
sza bá lyai közé, kü lö nös te kin tet tel a faj ta tu laj do no sok
együtt mû kö dé si kö te le zett sé gé nek és a füg get len vizs gá la -
tok le foly ta tá sá nak sza bá lyo zá sá ra, a szom szé dos gaz dál -
ko dók, a he lyi kö zös sé gek, ön kor mány za tok és ré gi ók ön -
ren del ke zé si jo gá nak és vál lal ko zá si sza bad sá gá nak ér vé -
nye sí té sé re, az öko ló gi ai gaz dál ko dást foly ta tók ér de ke i -
nek vé del mé re, a fe le lõs sé gi sza bá lyok rész le te sebb ki dol -
go zá sá ra, az izo lá ció te rü le ti és tech no ló gi ai prob lé má i nak 
meg nyug ta tó meg ol dá sá ra, a gén ban ki te rü le tek vé del mé -
re, a fo gyasz tók in for má lá sá ra és ér de ke ik ér vé nye sí té sé re, 
to váb bá az er rõl ké szí tett jog sza bály ter ve ze tet a par la men -
ti bi zott sá gok kal meg kon zul tál va és ve lük egyet ér tés ben
az elõ ze tes be je len té si el já rás ke re té ben ha la dék ta la nul
nyújt sa be az Eu ró pai Bi zott ság nak;

5. egyet ért az zal, hogy Ma gyar or szág nak min den fó ru -
mon tö re ked nie kell arra, hogy erõ sít se a kép vi se le ti
 demokrácia kö zös sé gi in téz mé nye, az Eu ró pai Par la ment
sze re pét a gén tech no ló gi á val mó do sí tott nö vé nyek re
 vonatkozó dön tés ho za ta li fo lya ma tok ban, így kü lö nö sen
az en ge dé lye zé si el já rás és a je lö lé si elõ írások te rü le tén, és 
erõ fe szí té se ket kell ten nie an nak ér de ké ben, hogy a gén -
tech no ló gi ai te vé keny sé get érin tõ te rü le tek eu ró pai sza bá -

lyo zá sa a je len le gi nél job ban fe jez ze ki az eu ró pai pol gá -
rok és he lyi kö zös sé ge ik ér de ke it, mi ni ma li zál ja a kör nye -
ze ti és tár sa dal mi koc ká za to kat, és te remt se meg an nak
 kereteit, hogy a tech no ló gia al kal ma zá sá val össze füg gõ
tár sa dal mi több let költ sé ge ket az azo kat oko zók vi sel jék;

6. fel ké ri a Kor mányt, hogy a gaz dák ér dek kép vi se le ti
szer ve ze tei és más ci vil szer ve ze tek köz re mû kö dé sé vel és
a mé dia esz kö ze it is moz gó sít va foly tas son ha té kony és
 kiegyensúlyozott tö meg tá jé koz ta tá si kam pányt an nak
 érdekében, hogy mind az érin tett ter me lõk, mind a köz vé -
le mény tu da tá ban le gyen a gén tech no ló gi á val mó do sí tott
nö vé nyek ter mesz té sé nek ha tá sa i val;

7. fel ké ri a Kor mányt, hogy a gén tech no ló gi á val mó do -
sí tott nö vé nyek kel kap cso la tos szennye zõ dé sek fel de rí té -
se és meg aka dá lyo zá sa ér de ké ben szi go rít sa a ha zai el len -
õr zé si rend szert, to váb bá tá mo gas sa a tech no ló gia hosszú
távú kör nye ze ti, öko ló gi ai és hu mán-egész ség ügyi ha tá sa -
i nak nyo mon kö ve té sét biz to sí tó nem ze ti vizs gá la ti pro to -
koll, el já rás rend és mo ni tor ing rend szer ha té kony mû kö dé -
sét, va la mint ala kít sa ki en nek egy sé ges in téz mé nyi hát -
terét;

8. fel ké ri a Kor mányt, hogy ha la dék ta la nul je löl je ki az
egész ség ügyi gén tech no ló gi ai ha tó sá got és szak ha tó sá got, 
va la mint vizs gál ja meg a nem ze ti jog al ko tás szük sé ges sé -
gét a gén tech no ló gi á val mó do sí tott szer ve ze tek egész ség -
ügyi célú en ge dé lye zé sé nek és fel hasz ná lá sá nak te rü le tén;

9. ja va sol ja a Kor mány nak, hogy a fen ti cé lok el éré sé -
hez, az ezek ben meg je le nõ nem ze ti ér de ke ink ér vé nye sí té -
sé hez kér je és vegy e igény be a tu do mány se gít sé gét, és
 teremtse meg szá má ra az e kér dé sek tisz tá zá sá hoz szük -
séges fi nan szí ro zá si és in téz mé nyi ke re te ket;

10. fel hív ja to váb bá a ci vil tár sa dal mat, a pár to kat, va -
la mint a mé di át, hogy sa ját esz kö ze ik kel se gít sék a prob -
lémakörnek a ma gyar tár sa da lom mal való megismerte -
tését, és an nak itt meg fo gal ma zott, nem ze ti ér de ke ink nek
meg fe le lõ meg ol dá sát;

11. fel ké ri a Kor mányt, hogy az e ha tá ro zat ban fog lalt
stra té gia és an nak meg va ló sí tá sát szol gá ló fel ada tok vég -
re haj tá sá ról elsõ al ka lom mal 2007. má so dik fél évé ben, azt 
köve tõen leg alább éven te egy szer szá mol jon be a tör -
vényhozásnak.

Ez az or szág gyû lé si ha tá ro zat a közzététele nap ján lép
ha tály ba.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Dr. Kis Zol tán s. k., Szûcs La jos s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je
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