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a Képviselői Irodaház V. emelet 567. számú tanácstermében 
megtartott üléséről 

                                                 
∗ A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.  
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Napirendi javaslat  
 

1. A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 
módosításáról szóló T/7231. számú törvényjavaslat általános vitája 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Dr. Nagy Andor (KDNP), a bizottság alelnöke 
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Bányai Gábor (Fidesz) megérkezéséig dr. Aradszki Andrásnak (KDNP) 
Fejér Andor (Fidesz) Bartos Mónikának (Fidesz) 
Fülöp István (Fidesz) Bodó Imrének (Fidesz) 
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Bödecs Barna (Jobbik) megérkezéséig Kepli Lajosnak (Jobbik) 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
Dr. Viski József főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium)  
 

Megjelentek 
Dr. Jasinka Anita osztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium) 
Dr. Vértes Csabáné szakreferens (Vidékfejlesztési Minisztérium) 
Kőrösi Levente osztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 33 perc)  

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

DR. NAGY ANDOR (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! A mai bizottsági ülésünkön tisztelettel köszöntöm vendégeinket és 
képviselőtársaimat. Megállapítom, hogy bizottsági ülésünk helyettesítésekkel határozatképes; 
12-en vagyunk, határozatképesek vagyunk.  

Azt szeretném kérni jelen lévő képviselőtársaimtól, hogy az előzetesen kiküldött 
napirendi pontokat szavazzuk meg. Aki egyetért az előzetesen kiküldött napirendi pontokkal, 
kérem, tegye fel a kezét! (Szavazás.)  

Tehát megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, és el is fogadtuk a napirendi 
pontokat.  

Valójában egy fő napirendi pontunk van, ahol tisztelettel köszöntöm a Vidékfejlesztési 
Minisztérium itt megjelent munkatársait: dr. Viski József főosztályvezető urat, dr. Jasinka 
Anika osztályvezetőt, dr. Vértes Csabáné szakreferenst, valamint Kőrösi Levente 
osztályvezetőt. Köszönjük szépen, hogy ilyen szép számmal eljöttek. 

A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról 
szóló T/7231. számú törvényjavaslat általános vitája 

Az első napirendi pontunk: a géntechnológiai tevékenységről szóló ’98. évi XXVII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, amely a T/7231. számot viseli. Az általános 
vitára való alkalmasságról fogunk dönteni. Azt szeretném kérni az itt jelen lévő 
vendégeinktől, hogy valaki foglalja össze a lényegét ennek a törvénymódosításnak! Nem mi 
vagyunk az első helyen kijelölt bizottság, hanem a Mezőgazdasági bizottság, de a GMO-
ügyeket meg szoktunk tárgyalni ebben a bizottságban is. 

Nem tudom, melyikük fogja kezdeni, a főosztályvezető úr? (Dr. Viski József bólint.) 
Akkor legyen szíves a nevét mondani a jegyzőkönyv kedvéért, és akkor átadom önnek a szót! 
(Bödecs Barna, Bányai Gábor és Schmidt Csaba megérkeznek a bizottság ülésére.)  

Dr. Viski József szóbeli kiegészítése 
DR. VISKI JÓZSEF főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Dr. Viski József 

vagyok. Tisztelettel köszöntöm a bizottságot. Szeretném röviden összefoglalni a géntörvény-
módosítás történelmi hátterét, és az ezzel kapcsolatos technikai, illetve tartalmi 
módosításokat.  

Legutoljára a ’98. évi XXVII. törvény módosítására a 2006. évben került sor, amikor 
is beemelték a törvénybe a hagyományos módon és az ökológiai gazdálkodással termesztett 
növények, valamint a GM-növények egymás melletti termesztésének szabályait. Ezzel 
összefüggésben került sor a 2006. évi 53. OGY-határozat megszületésére. Egy kivételes 
ötpárti megegyezés keretében az Országgyűlés felkérte a kormányt arra, hogy a 
géntechnológiai tevékenységről szóló törvény folyamatban lévő módosításának elfogadását 
követően a benyújtott, de külön notifikációs eljárást igénylő módosító indítványok 
figyelembevételével vizsgálja meg, hogy milyen további pontosítások építhetők be az egymás 
melletti termesztés szabályaiba. Előrebocsátanám, hogy az OGY-határozatban 
megfogalmazott összes ajánlás a törvénymódosítás során beépítésre került.  

2006 óta eltelt pár év, de hogy miért is került erre sor? Folyamatos, alapos munkával 
végezték a kollégák a törvénymódosítás elkészítését. Az előterjesztés-tervezet első változata a 
közigazgatási egyezetést követően 2009 decemberében került az államtitkári értekezlet elé. 
Ezt követően az Európai Bizottságnál volt bejelentésen a módosítás, aminek a határideje 
2010. március 17-én járt le.  



- 6 - 

Ezt követően, a kormányváltásnak köszönhetően és a minisztériumi változásokra 
tekintettel, a hatósági és a szakhatósági feladatok a Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztériumból és a korábbi Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumból 
összeolvadtak a Vidékfejlesztési Minisztériumba, ami szintén szükségszerű módosításokat 
vont maga után.  

A 2011. évi vetőmagszennyezés kapcsán létrehozták a GMO-munkacsoportot, amely a 
Vidékfejlesztési Minisztérium felügyelete alatt működik, és minden tárca képviselteti magát. 
Ebben a munkacsoportban lehetőség van a tárcák álláspontjának gyors koordinálására. Ez a 
munkacsoport áttekintette a géntörvény módosításának javaslatait, és ezután került sor most 
itt, a finisben, a közigazgatási egyeztetésben, 2012 áprilisában, május elején a bejelentésre az 
Európai Bizottság részére, aminek a határideje még nem járt le.  

És akkor most állunk itt, a parlamenti vita előtt. A főbb technikai módosításokat 
ismertetném a bizottsággal. Szükségszerűen sor kerül a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény módosításai kapcsán fellépő változásokra. 
Ahogy már említettem korábban, a 2010-es minisztériumi összeolvadásból fakadóan a 
hatósági és szakhatósági feladatok összeolvadásából következő változások történtek, illetve a 
géntechnológiai eljárásokat véleményező bizottság testülete módosult egy korábbi 
kormányhatározat miatt.  

A főbb tartalmi módosításai a géntörvénynek: a fajtatulajdonosok együttműködési 
kötelezettségének és a fajtatulajdonosoktól független vizsgálatok lefolytatásának szabályait 
egészíti ki. Bővül a környezetvédelmi, mezőgazdasági és ipari géntechnológiai hatóság 
jogköre, mivel kiegészítő ellenőrző vizsgálatok lefolytatását írhatja elő a kérelmező részére, 
illetve a hatóság maga is ilyen vizsgálatokat folytathat le. Továbbá a mintaadási 
kötelezettséget is bevezetni szándékozik a törvénymódosítás, amely alapján független 
ellenőrző vizsgálatokat végezhetünk. 

Másodsorban megtörtént a védett, fokozottan védett és érzékeny természeti 
területekre, valamint a Natura 2000-es génmagterületekre való utalás beépítése a pufferzóna 
fogalmába, valamint a törvénymódosítás beemeli azon kötelezettséget, hogy a pufferzónában 
a géntechnológiával módosított növénnyel ivarilag kompatibilis növény nem termeszthető, és 
a keresztbeporzásra alkalmas gyomokat a helyes mezőgazdasági gyakorlatnak megfelelően 
irtani kell. Ezt a gyakorlati példával szemléltetve: a pufferzónába nem lehet vetni olyan 
növényt, amely ivaros szaporodásra képes a GM-növénnyel, azaz például ha egy GM-növény 
egy GM-repce, akkor nem lehet más, például káposztafélék családjába tartozó növényfajokat 
sem elvetni, mert azokkal ivaros szaporodásra képes.  

A menedékzóna minimális méretének meghatározására is most kerül sor, ami a GM-
növénnyel bevetettként jelzett terület 10 százalékára tehető. Ezen túlmenően lehetőség nyílik 
arra, hogy géntechnikával módosított fajtáktól mentes övezeteket lehet létrehozni polgárjogi 
megállapodás keretében. Tehát erre már van is egy példa: az Alpok-Adria GMO-mentes régió 
létrehozása korábban.  

Fontos szabály, hogy a kérelmező a szomszédok tájékoztatása érdekében köteles a 
külön jogszabályban meghatározott méretű táblákat kihelyezni, hogy a földterületen 
géntechnológiával módosított növények termesztésének engedélyezése van folyamatban.  

És fontos még megemlíteni azt, hogy a védzáradék-eljárásra vonatkozó szabályozás is 
módosulna, amennyiben a vidékfejlesztési miniszter határozat meghozatala helyett a 
védzáradék bevezetésének a Bizottsággal való közlésével egyidejűleg rendeletben állapítaná 
meg a védzáradéki eljárás alá vont termékként vagy termékekben megjelenő, 
géntechnológiával módosított szervezetek listáját a jövőben.  

Ezek lennének röviden a géntörvény technikai és tartalmi módosításai. Amennyiben 
kérdés van, állunk a bizottság rendelkezésére. 



- 7 - 

Kérdések, válaszok 

ELNÖK: Köszönjük szépen, főosztályvezető úr. Szeretném megkérdezni a bizottság 
tagjaitól, kérnek-e lehetőséget kérdésfeltevésre vagy álláspontjuk kifejtésére. (Senki sem 
jelentkezik.) 

Nem látok jelentkezést. Akkor én csak azt szeretném kérdezni, hogy ugye, jól értjük, 
hogy arra az esetre, hogy ha a magyar diplomáciának nem sikerülne, ahogyan egyébként 
eddig, hál’istennek, sikerült, elérni az Európai Bizottságnál a moratóriumot, akkor próbálunk 
felkészülni egy olyan törvénnyel, ami nagyon leszűkíti, megnehezíti azt, hogy 
Magyarországon lehetőség legyen genetikailag módosított növényeket termeszteni? A 
módosítás egyik oka, ha jól értem, akkor ez.  

A másik adódik a kormányváltásból, hogy új hatósági feladatok vannak. Át kell, hogy 
vegyük ezt a törvényt, hiszen ez európai uniós kötelezettségünk, de, és ebben többpárti 
egyetértés volt, a bizottságunkban is mindig egyöntetűen kifejtettük azt az álláspontot, hogy 
nekünk gazdaságilag sem. és természetvédelmi, környezetvédelmi okokból sem érdekünk az, 
hogy Magyarországon genetikailag módosított növényeket lehessen termeszteni, illetve ilyen 
élelmiszereket előállítani. Tehát ez a törvény akkor egyfajta szigorítást is jelent, jól értem-e 
ezt, arra az esetre, hogyha véletlenül mondjuk jövőre nem sikerülne újabb erőfeszítések árán 
elérnie Magyarországnak, hogy újabb haladékot kapjunk? 

 
DR. VISKI JÓZSEF főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Mondhatjuk 

azt, hogy igen, egy szigorúbb szabályozás jönne így létre Magyarországon. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Akkor kérem képviselőtársaimat, hogy aki ezt a törvényjavaslatot általános 
vitára alkalmasnak tartja, tegye fel a kezét! (Szavazás.) 11 igen szavazat. Tartózkodás? 
(Szavazás.) 2 tartózkodás. Ellene? Más nem tud ellene szavazni, mert nincsenek jelen a többi 
pártból a képviselőtársaink.  

Tehát 11:2 arányban a bizottságunk döntő fölénnyel általános vitára alkalmasnak 
találta ezt a törvényjavaslatot. Köszönjük szépen, hogy eljöttek. Szép napot kívánok 
valamennyiüknek! (A meghívottak elhagyják a termet.) 

Bizottsági előadó kijelölése 

A bizottságnak előadót kell állítania. Javaslom, hogy Bartos Mónika vállalja el ezt a 
szép feladatot, és támogassuk is őt ebben! Aki ezzel egyetért, az főbólintással is jelezheti, meg 
kézfeltartással is! (Bólogatások.) Akkor Mónika, te fogod a többségi véleményt elmondani.  

Nem tudom, a kisebbségi véleményről akartok beszélni? (Bödecs Barna: Szerintem 
majd Varga Géza elmondja a Mezőgazdasági bizottságénál.) 

Egyebek 

Akkor az „Egyebek” kapcsán. Holnap 8 óra 30 perckor kerül sor a Delegációs 
teremben egy következő EU-s konferenciára, amely a 2014-2020 közötti évek regionális 
politikájáról fog szólni. Volt egy a kohéziós alapokról, meg a környezetvédelemről a múlt 
héten, és ez a következő sorozat. Ezt csak tájékoztatásképpen mondom, mert kötelező 
részvétel itt nincsen. (Dr. Szili Katalin megérkezik a bizottság ülésére.) 

A következő ülésünk valószínűleg egy hét múlva, hétfőn lesz, amennyiben szükség 
lesz rá, és tartanunk kell ülést. Ezt a titkárság időben jelezni fogja.  

Van-e kérdése vagy észrevétele valakinek az „Egyebek” kapcsán? (Senki sem 
jelentkezik.) 
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Talán azt még megemlíteném, hogy június 14-én lesz egy parlagfű-konferencia, amit 
szintén a bizottság szervez. Erről kiment a meghívó, én magam is láttam. Aki tud, vegyen 
részt ezen!  

Köszönöm szépen a részvételt, a Parlamentben találkozunk. Szép napot kívánok 
mindenkinek!  

 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 45 perc)  

  

Dr. Nagy Andor  
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Madarász Mária 


