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Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „a
genomszerkesztéssel  kapcsolatos  magyar  szabályozás  és  gyakorlat,  valamint  a  vonatkozó
alaptörvényi  rendelkezések  összhangjának  megteremtéséről”  címmel  a  mellékelt  határozati
javaslatot kívánom benyújtani.



...../2018. (.....) OGY határozat 

a genomszerkesztéssel kapcsolatos magyar szabályozás és gyakorlat, valamint a vonatkozó
alaptörvényi rendelkezések összhangjának megteremtéséről

A Magyar Országgyűlés
- áttekintve a géntechnológiával módosított szervezetek élelmiszeripari felhasználásával kapcsolatos
kérdéskört,
- megvizsgálva az új génmódosítási technikákra (genomszerkesztésre) vonatkozó nemzetközi illetve
uniós állásfoglalásokat,
-  attól  az  elővigyázatossági  elvből  fakadó  aggálytól  vezérelve,  hogy  a  genomszerkesztéssel
előállított szervezetek is kockázatokat hordoznak, akárcsak a korábban forgalomba került GMO-k,
- mérlegelve azt a körülményt, hogy a genomszerkesztési technikák sem ígérnek olyan termesztési
vagy fogyasztói előnyöket, amelyek a fenti kockázatok vállalását indokolttá tennék,
- számolva azzal, hogy jelentős gazdasági előnyt jelent az ország módosításmentes státusza, amelyet
a  genomszerkesztési  technikák  vonatkozásában  is  érdemes  fenntartani,  és  amelynek  elvesztése
veszélyeztetné  mind  a  vetőmag-gazdálkodásunkat,  klasszikus  nemesítésünket,  ökológiai
gazdálkodásunkat,  természetvédelmünket,  minőségi  élelmiszer-előállításunkat  és  termékeinek
fizetőképes piacon való elhelyezését,
- tekintetbe véve azt az alaptörvényi előírást, amely szerint
„XX. cikk
(1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország genetikailag módosított élőlényektől
mentes mezőgazdasággal (…) segíti elő,
a következő határozatot hozza:

1.  felkéri  a  kormányt,  hogy  vizsgálja  meg  és  fogadja  el  a  független  kutatók  szervezetének
(European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility, ENSSER – 2017.
szeptember  27.)  véleményét,  amely  szigorú  szabályozást  követel  a  szakterületen,  valamint  az
érdekvédelmi szervezetek közül 2017. november 12.-én az IFOAM (International  Federation of
Organic Agricultural Movements, Ökológiai Mezőgazdasági Mozgalmak Nemzetközi Szövetsége)
közgyűlése  által  New  Delhiben  elfogadott  egységes  álláspontot  arról,  hogy  sem  az  ökológiai
gazdálkodásban,  sem pedig a  bioélelmiszerekben nincs helyük azoknak a GMO-knak,  melyeket
genomszerkesztéssel állítottak elő;

2. felkéri a kormányt, hogy vegye figyelembe az ENSSER és IFOAM állásfoglalását, mely szerint
minden  új  génmódosítási  technikát  szabályozás  alá  kell  vonni,  amely  módosított  élőlényt
eredményez,  ennek  megfelelően  ezek  a  módszerek  a  jelenleg  hatályos  GMO-szabályozás
„géntechnológiával módosított” jogi megítélése alá tartoznak;

3. felkéri a kormányt, hogy vegye figyelembe az Európai Bíróság 2018 július 25-i döntését, amely
szerint  a  „2001. március  12i  2001/18/EK európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelv 2.  cikkének 2.
pontját  úgy  kell  értelmezni,  hogy  a  mutagenezis  technikái,  illetve  módszerei  útján  nyert
szervezeteket  e  rendelkezés  értelmében  géntechnológiával  módosított  szervezeteknek  kell
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tekinteni.”;

4. felkéri a kormányt, hogy 2018. december 31-ig alkosson meg és terjesszen a parlament elé olyan
szabályozási  javaslatot,  amely  egyértelművé  teszi,  hogy  a  genomszerkesztéssel  létrehozott
szervezeteket a jelenlegi jogi szabályozás (géntörvény és büntető törvény) hatálya alá tartoznak.

5. Ez a határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

Magyarországon – ahogyan az EU legtöbb tagállamában – a fogyasztók nagy többsége elutasítja
a géntechnológiával módosított élelmiszereket. Ez az általánosnak tekinthető hozzáállás azon az
elővigyázatossági elven alapul,  amely a GMO-kra vonatkozó nemzeti  és uniós jogalkotást  is
meghatározza. Mivel a genomszerkesztéssel előállított termékek a géntechnológiával módosított
csoportba  tartoznak,  ezért  a  jogi  szabályozásuk elkerülhetetlen.  A területen  hazánknak nincs
terméke  és  nincs  semmilyen  említésre  méltó  saját  kutatási  eredménye,  ami  a  genetikai
biztonságot illetően garanciákat hordozna. Ezekkel a módosított szervezetekkel sem végezték el
azokat  az  egészségügyi,  környezeti  és  közgazdasági  vizsgálatokat,  amelyek  a  biztonságos
forgalomba hozatalukhoz az elővigyázatosság elve alapján szükséges előfeltételek lennének. A
magyar  jogalkotó  akkor  jár  el  helyesen,  ha  ugyanúgy  tekint  ezekre  a  genomszerkesztéssel
létrehozott  fajtacsoportokra,  mint  a  korábbi  GMO-kra,  és  azokkal  egységes  szabályozást
alkalmaz,  hiszen  ezeket  egyaránt  géntechnológiai  módosítással  hozták  létre,  ahogyan  a
géntörvényünk jelenleg is fogalmaz.
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