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Az Országgyűlé s
Mezőgazdasági bizottsága

Bizottsági önálló indítvány

Az Országgyű lés
	 /2009. ( ) OGY határozata

(javaslat)

a géntechnológiai tevékenységgel, annak mez őgazdasági és élelmiszer-el őállítási alkalmazásá-
val kapcsolatos egyes kérdésekrő l és az ezeket érintő magyar stratégiáról szóló

53/2006 (XI . 29.) OGY határozatban foglaltak 2008. évi végrehajtásáról
szóló jelentés elfogadásáró l

1. Az Országgy űlés a géntechnológiai tevékenységgel, annak mez őgazdasági és élelmiszer-
előállítási alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekrő l és az ezeket érintő magyar stratégiáról szó -
ló 53/2006 (XI. 29.) OGY határozatban (a továbbiakban : OGY határozat) foglaltak 2008 . évi végre -
hajtásáról szóló jelentést elfogadja .

2. Az Országgyűlés ugyanakkor felhívja a Kormány figyelmét azokra a feladatokra, amelyek meg -
oldásában további előrelépés szükséges, illetve amelyek az OGY határozat elfogadása óta történt
változások következtében merülnek fel . Ezek különösen az alábbiak :

a) Az Európai Unióban engedélyezett géntechnológiával módosított (a továbbiakban : GM) fajták ,
illetve az engedélyezési fázisban lév ő GM fajtajelöltek hatásvizsgálataira rendelkezésre áll ó
költségvetési források változatlanul csekélyek, a kitűzött célok eléréséhez elégtelenek, ezért
azokat jelentősen növelni kell . Továbbá az OGY határozat azon elvárása, hogy a tudományo s
kutatások finanszírozásában – a GM-termék el őállítás helyett – a GM-mellékhatás-vizsgálatok
kapjanak prioritást, a hazai tudományirányításban, a nemzeti kutatás-fejlesztési pályázati rend -
szerekben látható változást egyáltalán nem hozott. A határozat ezen elvárásának érvényre jutás a
érdekében az érintett tárcák (a környezetbiztonsági vizsgálatokat illet ően a környezetvédele-
mért, a humán-egészségügyi és táplálkozástudományi vizsgálatokat illetően az egészségügyért ,
az élelmiszer- és takarmánybiztonsági, továbbá a rezisztencia kérdések vizsgálatát illet ően az
agráriumért, illetve a kutatás-fejlesztési pályázati rendszerek kialakítását illet ően a kutatás -
fejlesztésért felelős minisztérium) segítsék elő , hogy a nemzeti pályázati rendszerekben pályáz -
hatóvá váljon és kapjon elsőbbséget a független mellékhatás-kutatások megvalósítása .

b) Erősíteni szükséges a közvélemény – független kutatásokkal alátámasztott hatásvizsgálato k
eredményeire alapuló – objektív és hatékony tájékoztatásának rendszerét, annak pénzügyi, költ-
ségvetési és intézményi hátterét .

c) Fel kell gyorsítani a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998 . évi XXVII törvény módosítás i
folyamatát, hogy ennek eredményeképpen jogszabályi keretek között valósulhasson meg a fajta -
tulajdonos cégek együttműködése a hatásvizsgálatokban, továbbá erősíthető legyen a fogyasz-
tók, a gazdálkodók és a helyi közösségek, valamint a GM-technológiától eltérő gazdálkodási és



környezethasználati rendszerek és ágazatok (pl . ökológiai gazdálkodás, vetőmagtermesztés ,
környezet- és természetvédelem stb .) érdekeinek érvényesítése .

d) Folytatni és erősíteni kell az erőfeszítéseket az európai uniós döntéshozatali fórumokon annak
érdekében, hogy tovább növekedjen az Európai Parlament ellen őrző és döntéshozó szerepe, to-
vábbá, hogy a nemzeti szabályozás jelentősebb mozgásteret nyerjen. A GMO-kra vonatkozó
közösségi jogi aktusok felülvizsgálata során legyen prioritás a GMO-k köztermesztésével kap-
csolatos nemzeti önrendelkezés megvalósítására vonatkozó jogi lehet őség megteremtése .

e) Biztosítani kell a géntechnológiai tárgyú hatósági eljárásokban közreműködő hatóságok é s
szakhatóságok hatékony együttműködését, valamint a gyakorlati tapasztalatok alapján felül kel l
vizsgálni a Géntechnológiai Eljárásokat Véleményező Bizottság működésére vonatkozó szabá-
lyokat .

f) A GM-növényekkel kapcsolatos szennyeződések felderítése és megakadályozása érdekében fo-
kozni szükséges a hazai ellenőrzéseket. Támogatni kell továbbá a GM-technológia hosszú távú
környezeti, ökológiai és humán-egészségügyi hatásainak nyomon követését biztosító vizsgálat i
protokoll nemzeti végrehajtását, és egységesíteni kell az ezzel kapcsolatos monitoring rendszert .

3. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba .

Indokolá s

A Magyar Országgyű lés a 2006. évi őszi ülésszakban a 2006 . évi CVII. törvénnyel módosította a
géntechnológiai tevékenységről szóló 1998 . évi XXVII. törvényt. A törvényjavaslat parlamenti vitá-
ja során fogalmazódott meg, hogy szükséges lenne a géntechnológiai tevékenység mez őgazdasági
és egyes élelmiszer-előállítási kérdéseinek a gazdasági hatásokat figyelembe vevő , tágabb össze-
függéseinek áttekintése, ezért az Országgyűlés a törvénymódosítással összefüggésben ötpárti kez-
deményezés alapján határozatot hozott a géntechnológiai tevékenységgel, annak mezőgazdasági és
élelmiszer-előállítási alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekr ő l és az ezeket érint ő magyar stra-
tégiáról . A határozat kiemelt jelentőségét mutatja, hogy a határozati javaslat öt párt képviseletébe n
került benyújtásra az Országgyűlésnek, és annak elfogadását 338 képviselő szavazta meg.

Az 53/2006 (XI. 29.) OGY határozat 11 . pontjában az Országgyűlés felkérte a Kormányt, hogy a
határozatban foglalt stratégia és annak megvalósítását szolgáló feladatok végrehajtásáról els ő alka-
lommal 2007 . második félévében, azt követően legalább évente egyszer számoljon be a törvényho-
zásnak. A Kormány 2008 . évi beszámolási kötelezettségének a J/9875 . számú jelentés el őterjeszté-
sével tett eleget .

A beszámolási időszak európai fejleményei, az egyes tagállamok (p1 . a mezőgazdasági szempontból
is meghatározó Franciaország vagy Németország), továbbá az Európai Parlament – a magyar ra -
portőr aktív és sikeres tevékenysége révén is – er ősödő törekvései, valamint az Európai Unió Taná-
csa 2008 december 5-ei – 16882/08 számú – állásfoglalása és következtetései által is jelzett felisme -
rései, törekvései és lépései egyaránt arra utalnak, hogy helyes volt az a magyar stratégiai iránykije-
lölés, amely az OGY határozatban társadalmi konszenzussal és ötpárti egyetértéssel megfogalma-
zódott és elfogadásra került . A magyar társadalom a fajtatulajdonosok ezzel ellentétes törekvései el -
lenére is – változatlanul és a kockázatokat egyre inkább felismerve – növekvő mértékben egyetért
azzal, hogy GMO-mentességünk fenntartása növekv ő piaci versenyelőnyt jelent számunkra, továb-
bá jelentősen javítja környezet- és élelmiszer-biztonságunkat .



A jelentés számos olyan eredményről számol be (pl . az ideiglenes moratórium változatlan fenntartá-
sa, a hazai vizsgálatok – igaz, szűk körű – folytatódása, az egészségügyi géntechnológiai hatósá g
kijelölése, a géntechnológiai törvény újabb módosításának el őkészítése), amelyek a Kormány (min-
denek előtt az FVM és a KvVM) üdvözlendő tevékenységének, az OGY határozatban rögzített stra-
tégia végrehajtására irányuló – a civil társadalom és a politikai, gazdasági és tudományos szféra
szereplő ivel közösen tett – erőfeszítéseinek tudható be. Mindezek ellenére jó néhány olyan terület i s
van, amelyeken az el őrelépés nem kielégítő , és amelyekre ezért fel kell hívni a Kormány figyelmét .

Az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottsága mindezek figyelembe vételével, 2009 . június 16-i ülé-
sén a jelentést (első helyen kijelölt bizottságként) megtárgyalta, tájékoztatást kapott annak tartalmá-
ról, és döntése szerint általános vitára alkalmasnak minősítette. A Mezőgazdasági Bizottság a jelen-
tést – a fenti határozati javaslattal együtt – az Országgyűlésnek elfogadásra ajánlja.

Budapest 2009 . szeptember 22 .

Fdnt Sándo r
elnök



Az Országgyűlés
Mezőgazdasági bizottsága

Dr. Katona Béla úrnak
az Országgyűlés elnökének

Helybe n

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyű lés Mezőgazdasági bizottsága a Házszabály 87. § (2) bekezdése alapján az
alábbi országgyűlési határozati javaslatot terjeszti el ő :

Országgyűlési határozati javaslat

a géntechnológiai tevékenységgel, annak mezőgazdasági és élelmiszer-el őállítási alkal-
mazásával kapcsolatos egyes kérdésekrő l és az ezeket érintő magyar stratégiáról szól ó

53/2006 (XI . 29.) OGY határozatban foglaltak 2008 . évi végrehajtásáról
szóló jelentés elfogadásáró l

Budapest 2009 . szeptember 22 .
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