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Az utóbbi években a köznapi figyelem középpontjába 
került a géntechnológia.1 Fiatal tudományról van szó, 
a XXI. század a géntechnológiának még csak a 
kıkorszaka,2 és nem összetévesztendı a növényne-
mesítéssel,3 hiszen a két fogalom egészen más 
módszert takar.4 
 
A géntechnológia fogalmi meghatározása szerint egy 
laboratóriumi eljárás, melynek során a szervezet 
DNS-szerkezetének egy részét, néhány gént vágnak 
ki, és ezeket más génekkel helyettesítik, továbbá 
géntechnológiáról beszélünk akkor is, amikor vírusok 
vagy baktériumok viszik át a gént a másik sejtbe, így 
mindkét eljárás következtében megváltozik a 
befogadó génállománya.5 A génmódosítással az 
ember a sokkal lassabban zajló természetes 
folyamatokba, az évmilliók alatt zajló evolúcióba 
avatkozik bele. A legtöbb esetben ezek az új 
tulajdonságok az adott élılényben talán soha nem 
alakulnának ki. Joggal kérdezi tehát Straughan: 
„Vajon nem Istennel játszunk-e, amikor a génekkel?”6 
 
Tudományos cikkek sora elemzi hátrányait,7 vagy 
éppen méltatja elınyeit,8 érvek és ellenérvek ütköznek 
egymásnak.9 A köznapi ember értetlenül áll a 
politikai, kereskedelempolitikai, mikrobiológiai és 
etikai vita elıtt, ezzel párhuzamosan pedig egyre 
nagyobb súly nehezedik a jogalkotók vállára, hiszen 
nyilvánvaló, hogy a területet szabályozni kell, a 
genetikai módosítás, mint technológia, és az általa 
létrehozott növények által gerjesztett problémák igen 
aktuálisak.10 
 
 
A jogi szabályozási igényt kiváltó tények 

 
A GM-területek térnyerése folyamatos,11 a statisztikák 
szerint világszerte több mint 21 országban 8 millión 
felül van azon gazdák száma, akik GM-növények 
termesztésével foglalkoznak.12 Bár a biotech ipar arról 
beszél, hogy ma már több mint százmillió hektáron 
termesztenek génmódosított növényeket,13 arról nem 
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In den letzten Jahren geriet die Gentechnologie1 in 
den Mittelpunkt des Interesses. Es geht um eine junge 
Wissenschaft, das 21. Jahrhundert ist erst das 
Paläolithikum2 der Gentechnologie, und sie ist nicht 
mit der Pflanzenveredelung3 zu verwechseln, da die 
zwei Begriffe zwei ganz andere Methoden bedeuten.4 
 
Der Begriff der Gentechnologie ist ein Verfahren in 
einem Laboratorium, bei dem ein Teil der DNS-
Strukturen – einige Gene – ausgeschnitten und mit 
anderen Genen ausgetauscht werden. Man spricht 
ebenfalls von Gentechnologie, wenn das Gen durch 
Viren und Bakterien in eine andere Zelle eingebaut 
wird, und die Genstruktur des Organempfängers sich 
verändert.5 Mit der Genmodifizierung greift man in 
die langsamen Prozesse der Natur, in die 
Jahrmillionen lang dauernde Evolution ein. In den 
meisten Fällen würden sich diese Neuheiten in den 
Lebewesen nie entwickeln. Straughan kann deshalb 
mit Recht fragen: „Spielen wir denn Gott, wenn wir 
mit den Genen spielen?“6 
 
Vorteile7 und Nachteile8 wurden durch eine ganze 
Reihe von wissenschaftlichen Artikeln untersucht, 
einander gegenüberstehende Meinungen treffen auf 
einander.9 Der alltägliche Mensch steht verwirrt vor 
den politischen, handelspolitischen, mikrobio-
logischen und ethischen Debatten. Dabei ist die 
Aufgabe der Legislative auch immer schwieriger, da 
es schon offensichtlich ist, dass dieses Gebiet geregelt 
werden muss. Die Genmodifizierung als Technologie 
und die Probleme, ausgelöst durch die gen-
manipulierten Pflanzen, sind ziemlich aktuell.10 
 
Tatsachen, die den Regelungsbedarf generieren 
 
Die Verbreitung der GV-Flächen dauert an,11 nach 
Statistiken beschäftigen sich in mehr als 21 Ländern 
der Welt mehr als 8 Millionen Landwirte mit der 
Herstellung von GV-Pflanzen.12 Obwohl die Biotech-
Industrie behauptet, dass GV-Pflanzen auf mehr als 
100 Millionen Hektar angebaut werden,13 verschweigt 
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esik szó, hogy ez a világ mezıgazdasági területeinek 
csupán 1,5-2 százalékát teszi ki.14 
 
Napjainkban gyakorlatilag négy növény képviseli a 
világon termesztett GM-növények szinte 100 %-át, 
ezek a kukorica, szója, repce és gyapot.15 
 
Az említett növények két új tulajdonsággal 
rendelkeznek, melyek a gyomirtó szerekkel szembeni 
ellenállóság és a rovarokkal szembeni rezisztencia. Ez 
három szempontból is aggályos. 
 
Környezetvédelmi szempontból vizsgálva megállapít-
ható, hogy elpusztít olyan rovarokat is, melyek 
hasznosak, például a katicabogár, vagy olyanokat, 
amelyek veszélyeztetett fajok, például a fecskefarkú 
pillangó. 
 
Élelmiszerbiztonsági szempontból az a kérdés, hogyha 
ezek a GM-növények károsítják a kártevık 
tápcsatornáját, így pusztítva el azokat, akkor milyen 
káros következményei vannak annak, ha emberek 
fogyasztják ıket.  

 
Végül nem elhanyagolható szempont a kártevı 
rovarok csodálatos alkalmazkodó képessége sem: 4-5 
rovarnemzedék alatt rezisztenssé válnak a 
permetszerekre, így egyre nagyobb mennyiség 
alkalmazására kényszerülnek a gazdák.  
 
Joggal tehetı fel mindezek alapján a kérdés: szüksége 
van-e a genetikailag módosított növényekre az 
emberiségnek? Az elsı generációs GMO-k a 
fogyasztók számára semmiféle elınyt nem jelentenek, 
sıt, élelmiszerbiztonsági szempontból inkább kerülik 
a GMO-kat, Európa lakosságának nagy része 
egyértelmően elutasítja ezeket az élelmiszereket.16 A 
világ éhezıinek ellátásában nem játszik szerepet a 
géntechnológia, hiszen az élelmiszerhiányt a 
harmadik országokban a rossz elosztás okozza, 
miközben a Föld más részein az élelmiszertöbblet 
raktározási problémáival küzdenek, vagy takarmány-
ként hasznosítják azt. A kevesebb növényvédıszer-
felhasználás ígérete pedig mára egyértelmően 
kiüresedett, s miközben teljes biztonságot ígérnek a 
biotech ipar profitérdekelt óriásvállalatai, az egyes 
országok törvényhozásával hadakoznak a jelölési és a 
védıtávolság kérdését illetıen.  
 
A lényegi azonosság17 problémája 
 
A tudós társadalom aggályai ellenére18 mind az uniós, 
mind a magyar joganyag a lényegi azonosság elvére 
épít. 1990-ben a FAO/WHO19 közös kiadványában 
vezette be azt a koncepciót, mely szerint az új 
élelmiszereket a megfelelı hagyományos élelmisze-
rekkel összehasonlításban kell vizsgálni. Az OECD20 

sie, dass von den landwirtschaftlich genutzten Flächen 
der Welt nur 1,5-2% GM sind.14 
 
In der Welt machen praktisch vier Pflanzen die 100% 
der GV-Pflanzen aus. Das sind der Mais, die Soja, der 
Raps und die Baumwolle.15 
 
Diese Pflanzen haben zwei neue Eigenschaften: die 
Herbizid-Widerstandsfähigkeit und die Insekten-
resistenz. Diese sind von drei Gesichtspunkten aus 
besorgniserregend. 
 
Aus Sicht des Umweltschutzes kann man feststellen, 
dass diese GVO Insekten töten, die nützlich sind, z.B. 
Marienkäfer, oder gefährdete Spezies, wie z.B. den 
Segelfalter. 
 
 
Aus Sicht der Lebensmittelsicherheit kann man 
fragen, welche schädlichen Folgen GV-Pflanzen für 
die Menschen haben können, wenn sie die Verdauung 
des Ungeziefers schädigen und sie auf diese Weise 
sogar töten.  
 
Nicht zuletzt: Die wunderbare Anpassungsfähigkeit 
der Insekten ist kein zu vernachlässigender Aspekt, 
denn 4-5 Insektsgenerationen später werden sie 
resistent gegen das Herbizid, so müssen die Landwirte 
immer mehr davon verwenden. 
 
Mit Recht kann man also fragen, ob die Menschheit 
die GV-Pflanzen braucht. Die GVO der ersten 
Generation bedeuten überhaupt keine Vorteile für die 
Verbraucher, und die Bevölkerung der EU lehnt diese 
Lebensmittel aus Gründen der Lebensmittelsicherheit 
sogar ab.16 Bei Überwindung der Versorgungs-
engpässe der Welt spielt die Gentechnologie keine 
Rolle, denn der Lebensmittelmangel in den Ländern 
der Dritten Welt wird durch die schlechte Verteilung 
verursacht. Währenddessen kämpft man an anderen 
Teilen der Erde mit den Problemen der Lagerung von 
Lebensmitteln, oder man nutzt den Überschuss als 
Futter. Das Versprechen, weniger Herbizide zu 
verwenden, hat sich als ganz leer erwiesen. Die 
profitorientierten GV-Großkonzerne versprechen 
absolute Sicherheit, und dabei kämpfen sie mit der 
Gesetzgebung der einzelnen Länder über Fragen der 
Kennzeichnung und des Schutzabstandes.  
 
Das Problem der Substanziellen Äquivalenz17 
 
Trotz der Angst der Wissenschaftler18 sind die 
Rechtsnormen sowohl in Ungarn als auch in 
Deutschland auf das Prinzip der Substanziellen 
Äquivalenz (wesentliche Gleichwertigkeit) gegründet. 
Im Jahre 1990 wurde dieses Konzept von der FAO 
und der WHO19 in einer gemeinsamen Publikation 
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ennek alapján kialakította a substantial equivalence, 
vagyis a lényegi azonosság fogalmát, és javasolta 
bevezetését a GM termékek élelmiszerbiztonsági 
megítélése érdekében.21 
 
 
 
 
 
A szubsztanciális ekvivalencia elve alapján, ha a 
hagyományosan biztonságosnak elfogadott és egy 
genetikailag módosított növény között a fıbb 
tápanyag-összetevıkben nincs releváns különbség, 
akkor azok gyakorlatilag azonosnak tekinthetık, 
ebbıl pedig egyenesen következik, hogyha a 
hagyományos növény biztonságos, akkor a vele 
lényegileg azonos GMO és az abból készített 
élelmiszer és takarmány is az, nincs szükség tehát az 
utóbbi biztonságosságát tesztelni. Ezzel párhuzamo-
san azonban elfogadott, hogy a génmódosítási 
eljárással született növények egyben újak is, hiszen 
más fajból származó gént tartalmaznak, így tehát 
szabadalmaztathatók.22 Érdekes a logikája annak, 
ahogyan a két elem, a lényegi azonosság és ezzel 
együtt a szabadalmaztathatóság megfér egymás 
mellett.23 
 
Problémát jelent, hogy az elv a mai napig nincs 
pontosan definiálva, így tehát nyitott az út az 
allegorikus értelmezés elıtt. Figyelembe vétele pedig 
nem kötelezı, csupán ajánlott. 
 
 
A kérdés tehát adja magát: alapvetıen azonosnak 
tekinthetı-e egy olyan élılény eredeti megfelelıjével, 
melynek tulajdonságait laboratóriumi körülmények 
között, az evolúció törvényeit kijátszva tudósok 
hoztak létre? Látszatra igen a válasz, hiszen ránézésre 
senki nem tudja megmondani, hogy egy kukoricacsı 
milyen szántóföldrıl származik. A biológiai és kémiai 
tulajdonságok esetében azonban már egészen más a 
helyzet. Másként viselkednek ezek a termények 
termesztésük során, gondolok itt a gyomirtó-
rezisztenciára és a rovar-rezisztenciára-, és másként az 
emberi tápcsatornában is. A leggyakrabban 
hangoztatott érv a kergemarha- kórban szenvedı 
szarvasmarha, mely lényegileg azonos az egészséges 
szarvasmarhával, mégsem fogyasztható a beteg állat 
húsa.24 Mindezek ellenére erre épít az 1829/2003/EK 
Rendelet, mely a genetikailag módosított élelmisze-
rekkel szemben megköveteli, hogy azok nem 
különbözhetnek a helyettesíteni kívánt élelmiszerektıl 
olyan mértékben, hogy szokásos elfogyasztásuk 
táplálkozási szempontból hátrányos legyen a 
fogyasztóra nézve.25 
 
A hibás gondolatmenet azonban nem csak a 

eingeführt, gemäß dem die neuen Lebensmittel durch 
einen Vergleich mit den entsprechenden traditionellen 
Lebensmitteln zu analysieren sind. Deshalb wurde 
von der OECD20 der Begriff „substantial 
equivalence“ d.h. „Substanzielle Äquivalenz“ gebildet 
und vorgeschlagen, ihn bei der lebensmittel-
sicherheitlichen Beurteilung von GV-Produkten 
einzuführen.21 
 
Substanzielle Äquivalenz bedeutet, dass eine GV-
Pflanze bzw. ein Lebensmittel oder ein 
Lebensmittelbestandteil, welcher daraus hergestellt 
worden ist, mit der jeweiligen konventionellen und als 
sicher anerkannten Pflanze bzw. mit dem 
konventionellen Lebensmittel oder dem Lebensmittel-
bestandteil22 im Wesentlichen gleichwertig ist, wenn 
zwischen ihnen bezüglich der Nährstoff-
zusammensetzung keine relevanten Unterschiede 
bestehen. In diesem Fall braucht die Sicherheit des 
GVO nicht mehr getestet zu werden. Dabei sind diese 
GV-Pflanzen neu, denn sie enthalten ein Gen, das aus 
einer anderen Spezies stammt. Deshalb sind sie ja 
auch patentfähig. Diese Logik ist äußerst merkwürdig: 
Wie kann eine Pflanze mit einer anderen Pflanze 
substanziell äquivalent und zugleich patentfähig 
sein?23 
 
Es ist problematisch, dass dieses Prinzip bis zum 
heutigen Tag undefiniert ist. So ist der Weg für eine 
allegorische Sinngebung offen, und die Berück-
sichtigung des Prinzips ist nicht obligatorisch, 
sondern nur empfohlen. 
 
Die Frage ist selbstverständlich: Ist ein Lebewesen, 
das von Wissenschaftlern mit Umgehung der 
Evolutionsgesetze in einem Labor erzeugt worden ist, 
grundsätzlich gleich mit der ursprünglichen Pflanze? 
Zunächst ist die Antwort ja, denn auf den ersten Blick 
kann niemand feststellen, von welchem Acker ein 
Maiskolben stammt. Bei den biologischen und 
chemischen Eigenschaften ist die Situation ganz 
anders. Diese Pflanzen benehmen sich während der 
Kultivierung ganz anders, wobei ich an die Herbizid- 
und Insektenresistenz denke, und ganz anders im 
menschlichen Verdauungstrakt. Das Rind, das an 
Rinderwahn leidet, ist gemäß dem Begriff gleich mit 
einem gesunden Rind, trotzdem ist sein Fleisch nicht 
zu verzehren.24 Trotz alledem ist die Verordnung 
1829/2003/EG auf dem Prinzip der substanziellen 
Äquivalenz aufgebaut, und sie schreibt vor, dass sich 
die GV-Lebensmittel von den Lebensmitteln, die sie 
ersetzen sollen, nicht in dem Maße unterscheiden 
dürfen, dass ihr normaler Verzehr Ernährungs-
nachteile für den Verbraucher mit sich brächte.25 
 
 
Der defekte Gedankengang betrifft aber nicht nur die 
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jogalkotást érinti. A géntechnológia, mint tudomány, 
egészen a mai napig ugyancsak egy hibás 
feltételezésen alapszik, ez pedig a genetikai 
determinizmus elve. Ezen elv szerint minden egyes 
gén meghatároz egy csakis rá jellemzı fehérjét. A 
Humán Genom Projekt azonban bebizonyította, hogy 
a feltételezett százezer gén helyett mindössze 
harmincezer génbıl áll az emberi genom,26 vagyis 
egyetlen gén nem csupán egy, hanem több tulajdonsá-
got is képes kódolni, több tulajdonságért is felelıs.27 

Ma már biológiai alapaxióma, hogy két különbözı 
sejtben ugyanaz a transzgén két különbözı tulajdon-
sághoz vezet, így a tudomány jelenlegi állása alapján 
a génmanipuláció kimenetele nem tudható elıre.28 
Tehát beépíthetünk egy gént a növénybe, amely által 
például nagyobb és tovább eltartható lesz, de azt nem 
láthatjuk elıre, hogy milyen tulajdonságokkal ruház-
zuk még fel? Lehet, hogy emellett ugrásszerően 
megnı a vitamintartalma, de az is lehet, hogy erısen 
mérgezıvé válik. Amirıl pedig nem tudjuk, hogy 
jelen van, azt sem megtalálni, sem meghatározni nem 
tudja a tudós.29 
 
 
Nem kell ökotoxikológusnak lennie sem a 
jogalkotónak, sem pedig a laikus köznapi embernek, 
hogy lássa a nyilvánvaló tényt: egy növény, amelybe 
beépítik a Bacillus thuringiensis génjét, így maga 
termeli a rovarölı hatású toxint, nem lehet lényegileg 
azonos az eredeti megfelelıjével. A Bt-növények30 
különösen problematikusak, mert az általuk termelt 
méreganyag nem csak a rovarok emésztırendszerét 
károsítja, hanem a magasabb rendő emlısállatok 
bélrendszerében is negatív immunválaszt gerjeszt,31 
ezért semmiképpen sem lenne szabad GM- 
növényeket a substantial equivalence elve alapján 
engedélyezni. Az erre alapozott jogalkotás nyilván-
valóan hibás, az elvet figyelmen kívül hagyva kell 
kidolgozni a szigorú hatásvizsgálati szabályrendszert. 
 
 
 
A géntechnológia által keltett potenciális veszélyekre 
a jogalkotónak válaszolnia kell. Olyan jogszabály-
együttest kell kidoilgozni mind uniós, mind hazai 
szinten, amely megfelelı védelmet biztosít, reálisan 
veszi figyelembe a géntechnológiában rejlı 
kockázatokat, és felméri az ezzel járó elınyöket és 
hátrányokat egyaránt. A választás szabadságát a római 
jogból ismert suum quique tribuere elvének 
megfelelıen meg kell adni mind a gazdáknak, mind 
pedig a fogyasztóknak.32 
 
 
 
 
 

Gesetzgebung. Auch die Gentechnologie als 
Wissenschaft beruht auf einer fehlerhaften 
Vermutung, und das ist das Prinzip des genetischen 
Determinismus. Gemäß diesem Prinzip determiniert 
jedes einzelne Gen ein ausschließlich für sich selbst 
typisches Eiweiß. Das Human Genom Projekt bewies 
aber, dass das menschliche Genom statt aus 100.000 
Genen nur aus 30.000 besteht.26 Ein Gen kann also 
nicht nur eine, sondern auch mehrere Eigenschaften 
kodieren, es ist auch für mehrere Eigenschaften 
verantwortlich.27 Es ist heute schon ein Grundaxiom, 
dass dasselbe Transgen in zwei verschiedenen Zellen 
zwei verschiedene Eigenschaften ergibt, deshalb kann 
man das Ende der Genmanipulation im Voraus nicht 
absehen.28 So kann man ein Gen in die Pflanze 
einbauen, und sie wird z.B. größer und haltbarer, aber 
man sieht nicht vorher, welche anderen Eigenschaften 
sie dazu noch entwickeln wird. Vielleicht wird der 
Vitamingehalt erheblich größer, aber es ist auch 
möglich, dass sie stark toxisch wird. Und wenn man 
von einer Sache nicht weiß, dass sie vorhanden ist, 
kann sie von keinem Wissenschaftler gefunden oder 
bestimmt werden.29 
 
Der Laie, aber auch der Gesetzgeber kann die 
evidente Tatsache sehen, ohne Ökotoxikologe zu sein: 
eine Pflanze, in die das Gen des Bacillus thuringiensis 
eingebaut ist und die das Insektenvernichtungsmittel 
selbst produziert, kann nicht gleich mit der 
ursprünglichen Pflanze sein. Die Bt-Pflanzen30 sind 
besonders problematisch, denn ihr Toxin schädigt 
nicht nur den Verdauungsapparat der Insekten, 
sondern es induziert eine negative Immunantwort 
auch bei den Säugetieren.31 Deshalb dürften GV-
Pflanzen gemäß dem Grundsatz der Substanziellen 
Äquivalenz auf keinen Fall genehmigt werden. Die 
auf dieses Prinzip gegründete Gesetzgebung ist 
offensichtlich fehlerhaft. Es müsste ein sehr strenges 
Regelsystem zur Prüfung der Auswirkungen 
aufgestellt werden, und zwar ohne Berücksichtigung 
der Substanziellen Äquivalenz.  
 
Der Gesetzgeber muss auf die von der 
Gentechnologie induzierten potenziellen Gefahren 
reagieren. Er hat sowohl in der EU als auch in Ungarn 
Gesetze auszuarbeiten, die ausreichenden Schutz 
gewährleisten, die Risiken der Gentechnologie 
realistisch berücksichtigen und ihre Vorteile und 
Nachteile abwägen. Die Freiheit der Wahl muss 
gemäß dem aus dem römischen Recht gekannten 
Prinzip „suusm quique tribuere“ sowohl den 
Landwirten, als auch den Konsumenten gewährt 
werden.32 
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Az Európai Unió szabályozása 
 
A környezetvédelmi és élelmiszerbiztonsági 
kockázatokat felismerve az Unió a kilencvenes 
években megkezdte géntechnológiára vonatkozó 
joganyagának a kidolgozását,33 kezdetben a 
horizontális megközelítést alkalmazva.34 Így került 
kidolgozásra a szakirodalom által Elsı 
Jogszabálycsomagnak nevezett szabályanyag, 
melynek részeként megszületett a 90/220/EGK 
irányelv, mely az Elsı Kibocsátási Irányelv címet 
viseli, és a genetikailag módosított szervezetek szabad 
környezetbe történı szándékos kibocsátását 
szabályozta. Az irányelvet 1997-ben szigorították, 
végül hatályon kívül helyezte a 2001/18/EK irányelv. 
A zárt rendszerbeli felhasználást a 90/219/EGK 
irányelv szorítja keretek közé,35 mely a GMO-k 
kutatási és ipari célú felhasználását szabályozza. A 
jogalkotás ezt követıen vertikális irányba36 fordult, 
így specializálva az egyes területeket. A GM-
élelmiszerekkel kapcsolatos kérdéseket a 258/97/EK 
rendelet szabályozza, melyet Új Élelmiszer 
Rendeletnek is nevezzük.  
 
 
 
Az anyajogszabálynak tekinthetı Második 
Kibocsátási Irányelv a 2001/18/EK irányelv,37 melyet 
az elıvigyázatosság elvének38 megfelelıen alkottak 
meg. Célja, hogy közelítse egymáshoz a tagállamok 
jogszabályait, ezen belül pedig különösen fontos az 
egyes országokban elfogadott etikai alapelvek 
betartása. A kibocsátás engedélyezésének alapja a 
tudományos bizonyítékokon alapuló kockázatbecslés, 
ezután következik az egységes engedélyezési 
eljárásnak, a termékként vagy termékben megjelenı 
GMO-k forgalomba hozatalának szabályai, a 
címkézési elıírások, és a védzáradékról való 
rendelkezés.  
 
 
A GMO-kkal kapcsolatos, uniós joganyagban 
mutatkozó hiányosságok megoldása elengedhetetlen-
né vált a civil szervezetek kampányai, a megnıtt 
fogyasztói figyelem, a GM vetımagvak eladási 
mutatójának ugrásszerő növekedése és az EU- USA 
jogvita folytán. Így született meg a 178/2002/EK 
rendelet, más nevén Élelmiszerjog rendelet, mely 
általános elveket állapít meg az élelmiszerek és 
takarmányok biztonságára vonatkozóan, létrehoz egy 
hálózatként mőködı sürgısségi riasztórendszert, és 
felállítja az EFSA-t.39 Az Európai Élelmiszer-
biztonsági Hivatal segítséget és tudományos 
szakvéleményt nyújt a közösségi politikáknak és 
törvényhozásnak minden olyan területen, melynek az 
élelmiszerek és takarmányok biztonságára közvetlen 
vagy közvetett hatása van. Független információkkal 

Die Regelung der EU 
 
Die Europäische Union erkannte die Risiken für den 
Umweltschutz und für die Lebensmittelsicherheit, und 
begann in den neunziger Jahren, die Rechtsnormen 
der Gentechnologie auszuarbeiten.33 Anfangs 
verwendete sie die horizontale Annäherung.34 In 
diesem Sinne arbeitete sie die in der Fachliteratur 
„Erstes Normenpaket“ genannten Rechtsnormen aus. 
Als Teil dieses Pakets entstand die Richtlinie 
90/220/EWG, die man auch „Erste Emissions-
richtlinie“ nennt. Diese regelt die absichtliche 
Freisetzung genetisch veränderter Organismen in die 
Umwelt. Sie wurde im Jahre 1997 verschärft, und 
schließlich durch die Richtlinie 2001/18/EG 
aufgehoben. Die Anwendung genetisch veränderter 
Mikroorganismen in geschlossenen Systemen wurde 
durch die Richtlinie 90/219/EWG eingeschränkt.35 Sie 
regelt die Anwendung der GVO zu Forschungs- und 
zu industriellen Zwecken. Die Gesetzgebung schlug 
später die vertikale Richtung ein36 und spezialisierte 
die einzelnen Gebiete. Die mit GV-Lebensmitteln 
zusammenhängenden Fragen werden durch die 
Verordnung 258/97/EG geregelt, die man auch Neue 
Lebensmittelverordnung nennt. 
 
Die Richtlinie 2001/18/EG,37 die man auch „Zweite 
Emissionsrichtlinie“ nennt, ist das Muttergesetz und 
wurde gemäß dem Vorsorgeprinzip38 ausgearbeitet. 
Ihr Ziel ist es, die Rechtsnormen der Mitgliedstaaten 
einander zu nähern, und besonders wichtig ist dabei 
die Einhaltung der ethischen Prinzipien der einzelnen 
Staaten. Die Richtlinie hält zunächst fest, dass die 
Grundlage der Emissionszulassung eine auf 
wissenschaftlichen Beweisen beruhende Risiko-
abschätzung ist. Nach diesem Grundsatz folgen die 
Regeln des Standardzulassungsverfahrens und des 
Inverkehrbringens von GVO als Produkte oder in 
Produkten, sowie die Vorschriften der Kennzeichnung 
und die Verfügung über die Schutzklausel. 
 
Die Behebung der Mängel der GVO-Regelung wurde 
aus mehreren Gründen unerlässlich: wegen der 
Kampagne der Zivilorganisationen, wegen der 
zunehmenden Aufmerksamkeit der Konsumenten, 
wegen des großen Verkaufes von GM-Saatgut und 
wegen der Debatte zwischen der EU und den USA. So 
entstand die Verordnung 178/2002/EG, die so 
genannte Lebensmittelrechtsverordnung, die 
allgemeine Prinzipien bezüglich der Sicherheit von 
Lebensmitteln und Futter feststellt, ein als Netzwerk 
funktionierendes Dringlichkeitsalarmsystem aufstellt, 
und die EFSA39 errichtet. Die Europäische Behörde 
für Lebensmittelsicherheit unterstützt die 
Gemeinschaftspolitik und die Gesetzgebung auf allen 
Gebieten, die einen direkten oder indirekten Einfluss 
auf die Sicherheit von Lebensmitteln und Futter 
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szolgál és tudományos szakvélemények elkészítését 
végzi a genetikailag módosított organizmusokkal 
kapcsolatban.  
 
Az 1829/2003/EK rendelet40 egyszerősíti az 
Élelmiszerjog Rendelet elıírásait, és átlátható 
engedélyezési eljárást vezet be, melyet „egy kulcs, 
egy ajtó eljárásnak” nevez a szakirodalom. A rendelet 
elkülöníti egymástól az élelmiszerekre és a 
takarmányokra vonatkozó elıírásokat. Fontos 
kiemelni a jogszabályok sorában még az 
1830/2003/EK rendeletet, más néven a Nyomon-
követhetıségi Rendeletet, mely az élelmiszer- és 
takarmánytermékek forgalomba hozatalának minden 
szakaszában összehangolt nyomon-követési keretet 
nyújt, így válik lehetıvé a fogyasztók és a piaci 
szereplık számára a választás szabadságának 
gyakorlása. A címkézési kötelezettség küszöbértéke 
0,9 százalék, de a szabályozási eljárás alapján 
alacsonyabb küszöbértéket is meg lehet állapítani.  
 
 
Az uniós engedélyezési rendszer alapja minden egyes 
génmódosított szervezet egyenként történı vizsgálata, 
egyedi alapon történik tehát az engedélyezésrıl szóló 
döntés. A kérelmezınek részletes és bizonyítékokkal 
hitelesen alátámasztott dokumentációt kell benyúj-
tania az adott uniós tagállamban az illetékes 
hatósághoz, melyet ezután a tagállamok mindegyike 
véleményez.41 A kérelmet az EFSA is értékeli, mely 
köztudottan GMO-párti, és az esetek többségében 
megállapítja a lényegi azonosságot. A kérelemrıl 
közös döntést hoznak, hazánknak tehát nincs joga 
egyedül eldönteni azt, engedélyezni kívánja-e a 
kérelemben megjelölt GMO-t. Végezetül a jelölési 
szabályok42 következnek, és a forgalmazás minden 
egyes szakaszában nyomon kell követni a 
szántóföldtıl egészen a fogyasztó asztaláig.   
 
 
 
 
Az Unióban nincs olyan jogszabály, amely a 
koegzisztenciát,43 vagyis az együtt-termesztést 
szabályozza, ezt a kérdést az uniós honatyák a 
tagállamokra bízzák. Készült azonban egy ajánlás,44 
mely iránytőként szolgál, a tagállam területérıl való 
kitiltás azonban ezen keretek között sem valósítható 
meg. Az ajánlás emellett tartalmazza a nemzeti 
stratégiák irányvonalait, melynek nyomán mára több 
uniós tagállam, így például Dánia, Spanyolország, 
Olaszország, Németország és Ausztria, rendelkezik 
koegzisztencia törvénnyel. 
 
 
 
 

haben. Sie gibt unabhängige Informationen und 
erstellt wissenschaftliche Gutachten bezüglich der 
genetisch modifizierten Organismen.  
 
Die Verordnung 1829/2003/EG40 vereinfacht die 
Vorschriften der Lebensmittelrechtsverordnung und 
führt ein durchschaubares Standardzulassungs-
verfahren ein, das von der Fachliteratur auch „ein 
Schlüssel, eine Tür“ genannt wird. Die Verordnung 
trennt die Vorschriften über Lebensmittel und über 
Futter von einander. Eine andere wichtige 
Rechtsnorm ist die Verordnung 1830/2003/EG, die 
man auch „Rückverfolgbarkeitsverordnung“ nennt. 
Sie steckt einen abgestimmten Rahmen für die 
Rückverfolgung in jedem Abschnitt des 
Inverkehrbringens ab, und dadurch wird die Freiheit 
der Wahl sowohl für die Konsumenten als auch für 
die Marktakteure gewährt. Der Schwellenwert für die 
Etikettierung beträgt heute 0,9%, aber gemäß dem 
Regelungsverfahren kann auch ein niedrigerer Wert 
festgelegt werden. 
 
Das Genehmigungssystem der EU beruht auf der 
getrennten Prüfung jedes einzelnen GMO, das heißt, 
die Entscheidung über die Genehmigung wird bei 
jedem GVO jeweils einzeln gefasst. Der Antragsteller 
hat eine ausführliche, mit Beweisen unterstützte 
Dokumentation bei der zuständigen Behörde des 
gegebenen Staates einzureichen, die danach von 
jedem Mitgliedstaat beurteilt wird.41 Der Antrag wird 
auch von der EFSA beurteilt, die offenkundig eine 
GVO-Befürworterin ist, und sie stellt die substanzielle 
Äquivalenz in überwiegender Mehrheit der Fälle fest. 
Über den Antrag wird eine gemeinsame Entscheidung 
getroffen, was ja bedeutet, dass Ungarn kein Recht 
hat, darüber allein zu entscheiden, ob es den im 
Antrag bezeichneten GVO genehmigen will oder 
nicht. Dann kommen die Regeln der Kennzeichnung42 
zur Anwendung, die sicherstellen, dass ein GVO in 
jedem Abschnitt des Vertriebes – vom Feld bis zum 
Tisch des Konsumenten – verfolgt werden kann. 
 
In der EU gibt es keine Rechtsnorm, die die 
Koexistenz von Produktionssystemen konventioneller, 
ökologischer Pflanzen und GVO regelt.43 Die 
Regelung dieser Frage sollte von den Mitgliedstaaten 
selbst entwickelt und umgesetzt werden. Es gibt aber 
eine Empfehlung44 als Kompass. Das Verbot von 
GVO auf dem Gebiet eines einzigen Mitgliedstaates 
kann aber im Rahmen dieser Regelung nicht erreicht 
werden. Die Empfehlung enthält Leitlinien für alle 
Mitgliedstaaten, gemäß denen z.B. Dänemark, 
Spanien, Italien, Deutschland und Österreich jeweils 
ihr eigenes Koexistenzgesetz ausgearbeitet haben.  
 
 
  



Agrár- és Környezetjog Journal of Agricultural and Environmental Law 

2008. 6. szám 
CEDR Magyar Agrárjogi Egyesület 

 

2008 No. 6 
CEDR Hungarian Association of Agricultural Law 

 

 

 

9 

A hazai szabályozás  
 
Alkotmányunk deklarálja mindenki jogát az 
egészséges környezethez,45 ezen szabály értelmezése 
pedig a GMO-t ellenzık táborát erısíti, ha annak 
negatív hatásait vizsgáljuk. A harmadik generációs 
jogok köré tartozik a legmagasabb szintő testi és leli 
egészséghez való jog,46 ennek biztosításához pedig 
megfelelı, az alapjogot biztosító szabályozást kell 
kidolgoznia mind az uniós, mind a hazai jogalkotónak 
annak ellenére, hogy egyes tudósok47 éppen abban 
látják a nagy lehetıséget, hogy az agronómiai 
szempontból fontos gének bevitele logikus tovább-
lépés abban a több évezredes folyamatban, amelynek 
során az ember a termesztett növények genetikai 
állományát megváltoztatja.  
 
A géntechnológia magyarországi szabályozásában két 
szint különíthetı el egymástól, a termesztés és a 
fogyasztás. A termesztésre vonatkozó szabályozásban 
a környezetvédelmi kockázati elemeket kell 
figyelembe venni: a transzgenikus növények kiszorít-
hatják a hagyományos megfelelıiket, a génfertızés 
megváltoztathatja a teljes biostruktúrát, ezen belül is a 
flórát és az arra épülı faunát.  
 
A fogyasztásra vonatkozó szabályozás körében a már 
késztermék vet fel élelmiszerbiztonsági és 
takarmányjogi kérdéseket, ezzel két alrészletre 
bontható: élelmiszerbiztonsági és takarmányjogi joga-
nyagra. Mindkét irányban az elırelátható biztonság 
megteremtése a cél, tehát a genetikai módosítás, mint 
tevékenység, azok termesztése és az abból elıállított 
termékek forgalmazása által hordozott potenciális 
veszélyeket kell a jogalkotónak megelıznie, a lehetı-
ségekhez képest minimalizálnia, a már meglévı 
problémákat pedig hatékonyan kezelnie.  
 
 
Magyarországon a géntechnológiai tevékenység 
szabályozásáról elıször a természet védelmérıl szóló 
1996. évi LIII. törvény rendelkezett. Ennek vonatkozó 
passzusa kimondja, hogy a biológiai sokféleséget 
befolyásoló, genetikailag módosított szervezetek 
létrehozására, az azokkal folytatandó kísérletek, 
termesztésük, tenyésztésük, terjesztésük, az országból 
történı kivitelük és behozataluk csak külön törvény-
ben meghatározott feltételekkel és módon történhet.48 
Ezen rendelkezés és a géntechnológia rohamos 
fejlıdése alapján szükségessé vált egy külön ezt a 
területet szabályozó jogszabály kidolgozása, mely a 
géntechnológiai tevékenységrıl szóló 1998. évi 
XXVII. törvény (a továbbiakban Géntörvény, Gtv.) 
formájában öltött testet. A törvény elsı módosítása 
2002-ben történt,49 de a szabályozás történetében a 
nagy fordulópontot a 2006. évi módosítás50 jelentette, 
mely jelentısen módosította a géntörvényt. Ennek 

Die Regelung in Ungarn 
 
Das Recht auf eine gesunde Umwelt45 ist in der 
Verfassung verankert, und die Auslegung dieser 
Norm unterstützt die Gegner der GVO, wenn man die 
negativen Auswirkungen der GVO-Produktion 
betrachtet. Das Recht auf die bestmögliche 
körperliche und seelische Gesundheit46 gehört zur 
dritten Generation der Rechte. Die Gesetzgeber 
sowohl der EU als auch in Ungarn müssen eine das 
Grundrecht sichernde Regelung schaffen. 
 
 
 
 
 
 
In der ungarischen Regelung der Gentechnologie kann 
man zwei Ebenen unterscheiden: den Anbau und den 
Verbrauch. Bei der Regelung des Anbaus müssen die 
Risikofaktoren für die Umwelt berücksichtigt werden: 
die transgenischen Pflanzen können ihre traditionellen 
Entsprechungen verdrängen, und eine Geninfektion 
kann die ganze Biostruktur verändern, sowohl die 
Flora als auch die darauf basierende Fauna.  
 
Bei der Regelung bezüglich des Verbrauchs wirft das 
Fertigprodukt lebensmittelsicherheits- und futter-
rechtliche Fragen auf, so kann dieses Regelungs-
material in zwei Teile geteilt werden: Rechtsnormen 
bezüglich der Lebensmittelsicherheit und solche des 
Futterrechts. Das Ziel beider Richtungen ist immer die 
Gewährleistung einer absehbaren Sicherheit, also die 
potentiellen Gefahren der Genmanipulation als 
Tätigkeit, der Kultivierung und des Vertriebs der 
dadurch hergestellten Produkte zu verhüten oder nach 
Möglichkeit zu minimieren, und die entstandenen 
Probleme zu handhaben.  
 
In Ungarn verfügte das Umweltschutzgesetz Nr. 
1996:LIII über die Regelung der gentechnologischen 
Tätigkeit. Es hielt fest, dass die Erzeugung von GVO, 
welche die Biodiversität beeinflussen, die Versuche 
damit, ihr Anbau und Zucht, ihr Vertrieb, Export und 
Import nur unter den in einem eigenen Gesetz 
festgelegten Bedingungen und auf die dort festgelegte 
Art und Weise möglich sind.47 Angesichts dieser 
Verfügung und der stürmischen Entwicklung der 
Gentechnologie wurde es notwendig, ein eigenes 
Gesetz zu erlassen, und das war das Gesetz über die 
gentechnologische Tätigkeit Nr. 1998:XXVII 
(„Gentechnikgesetz“). Es wurde das erste Mal im 
Jahre 2002 modifiziert,48 aber der große Wendepunkt 
in der Geschichte der Regelung war die Novellierung 
im Jahre 2006.49 Erstens musste Ungarn seiner 
Rechtsharmonisierungspflicht nachkommen, zweitens 
brauchte unsere Heimat ein standfestes Gesetz zur 
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több oka is volt. Elsısorban hazánknak eleget kellett 
tennie uniós jogharmonizációs kötelezettségének. 
Emellett szüksége volt Magyarországnak egy stabil 
lábakon álló géntechnológiát szabályozó törvényre, 
hogy ha az Európai Bizottság feloldja a 2005 januárja 
óta érvényben lévı védzáradékot,51 hazánk akkor se 
maradjon megfelelı szabályozás nélkül.52 Sajnálatos 
tény, hogy a törvény a szakmai-jogi kérdések 
tisztázását külön jogszabályi rendezés útjára tereli,53 
így lényegileg egy kvázi üres kerettörvényt hozott 
létre a jogalkotó.54 
 
A hatályos jogszabály bár engedélyezi a 
géntechnológiai tevékenységet, szigorú kereteket állít 
fel, melyek betartása gyakorlatilag csak a nagyü-
zemek számára elérhetı, és amely a legkeményebb 
szabályozás ma Európában. Jelenlegi GM-
szabályozásunk azonban továbbra is hiányos, például, 
továbbra sincs kötelezve kísérleti anyag biztosítására 
a tıle független kockázatvizsgálatok elvégzéséhez a 
GM- vetımagvakat elıállító vállalat.  
 
A jogszabály a céljának55 megjelölésében diszkréten 
fogalmaz, hiszen maga a jogalkotó is elismeri a 
géntechnológiában rejlı lehetıségeket; ugyanakkor a 
kockázatokat is. Helyes módon célja a törvénynek a 
természet egyensúlyának a megırzése, amely arra 
enged következtetni, hogy a génfertızéstıl való 
félelem nem megalapozatlan. Az emberi egészség 
védelme is célként szerepel, kérdés, hogy az eddig 
elvégzett vizsgálatok elegendıek- e ahhoz, hogy 
kockázatok nélkül fogyaszthatóak legyenek ezek a 
termékek. Végül célként említi a törvény a 
tudományos és gazdasági fejlıdés biztosítását, amely 
valóban fontos törekvés, függetlenül attól, hogy egy 
adott állam jogalkotása a géntechnológia mellett vagy 
azzal szemben foglal állást. 
 
A jogszabály tárgyi hatálya56 kiterjed a 
géntechnológiai tevékenységre, az azt végzı 
létesítmény létrehozatalára, a zárt rendszerben, 
laboratóriumokban történı felhasználásra, a GMO- k 
forgalomba hozatalára, behozatalára, kivitelére, 
szállítására és a koegzisztenciára, vagyis az együtt- 
termesztésre. A törvény tárgyi hatályának 
meghatározásakor szembeöltı kérdés, hogy a 
genetikailag módosított növény a szabályozás adott 
szeletében elsıdleges mezıgazdasági terméknek 
tekinthetı-e? A fogalom pontos jogi definíciójának 
meghatározásával nem élt a magyar jogalkotó, e 
tekintetben a Római Szerzıdés 38. cikke az irányadó, 
mely szerint mezıgazdasági termék a növényter-
mesztés, az állattenyésztés és a halászat nyersterméke 
és az ezekkel közvetlen kapcsolatban álló 
készítmények az elsıdleges feldolgozottsági fokig. A 
fogalom növénytermesztési szakaszába beleillik a 
génmódosított növény, az érdekes kérdést itt az veti 

Regelung der Gentechnologie, damit es für den Fall, 
dass die Europäische Kommission die seit Januar 
2005 geltende Schutzklausel aufhebt, nicht ohne 
Schutz bleibt.50 Betrüblicherweise weist das Gesetz 
die Klärung der fachlichen und rechtlichen Fragen 
anderen Rechtsnormen zu,51 so erließ der Gesetzgeber 
ein quasi leeres Gesetz.52 
 
 
 
 
 
Obwohl die gültige Rechtsnorm die 
gentechnologische Tätigkeit zulässt, stellt sie strenge 
Bedingungen auf, deren Einhaltung praktisch nur in 
Großbetrieben möglich ist. Das ist die strengste 
Regelung in Europa. Unsere gegenwärtigen GV-
Rechtsnormen sind jedoch immer noch mangelhaft: 
der Hersteller von GV-Saatgut ist z.B. nicht 
verpflichtet, Versuchs-material für unabhängige 
Risikoprüfungen bereit-zustellen.  
 
Das Gesetz formuliert seine Ziele diskret,53 weil der 
Gesetzgeber die der Gentechnologie inhärenten 
Möglichkeiten, aber auch die Risiken kennt. Das Ziel 
ist die Erhaltung des Gleichgewichts in der Natur, 
woraus man folgern kann, dass die Angst vor einer 
Geninfektion nicht unbegründet ist. Der Schutz der 
menschlichen Gesundheit ist auch ein Ziel, es ist aber 
fraglich, ob die bisher angestellten Prüfungen 
genügen, den Konsum von diesen Produkten als 
risikofrei zu erklären. Das Gesetz bezeichnet 
schließlich als Ziel, die wissenschaftliche und 
wirtschaftliche Entwicklung zu fördern. Das ist 
wirklich eine wichtige Bemühung, unabhängig davon, 
ob die Gesetzgebung eines Staates für oder gegen die 
Gentechnologie Stellung bezogen hat.  
 
Der sachliche Geltungsbereich des Gesetzes54 
erstreckt sich auf die gentechnologische Tätigkeit, auf 
die Aufstellung von Einrichtungen mit diesem Ziel, 
auf die Anwendung von GVO in einem Labor oder in 
einem geschlossenen System, auf den Vertrieb, auf 
den Export und Import, auf die Spedition und auf die 
Koexistenz der GVO. Bei Festlegung des 
Geltungsbereichs des Gesetzes taucht die praktische 
Frage auf, ob eine GV-Pflanze im Sinne dieser 
Regelung ein landwirtschaftliches Erzeugnis ist. Der 
ungarische Gesetzgeber hat den Begriff rechtlich nicht 
genau definiert, hier ist der Artikel 32 des Vertrags 
von Rom maßgebend: „Unter landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen sind die Erzeugnisse des Bodens, der 
Viehzucht und der Fischerei sowie die mit diesen in 
unmittelbarem Zusammenhang stehenden Erzeugnisse 
der ersten Verarbeitungsstufe zu verstehen.“ Auf die 
GV-Pflanze kann diese Definition (Erzeugnis des 
Bodens) eigentlich angewendet werden, aber es ist 
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fel, hogyan értelmezzük azt, hogy a tudós 
mesterségesen bevisz egy idegen gént a növényi 
szervezetbe. Feldolgozásról eddig akkor beszéltünk, 
ha a növény a szántóföldrıl további kezelésen ment 
át, ebben az esetben azonban a szabadföldi 
termesztést megelızıen kerül sor a módosításra. Az 
elsıdleges mezıgazdasági termék fogalma alól 
kivételt képeznek azok a termékek, amelyek kezdeti 
feldolgozáson mentek keresztül. Mindezek alapján 
GM-növények mindenképpen beleférnek a fenti 
fogalom-meghatározásba.  
 
 
Jelenleg a magyar jogalkotó különbséget tesz a zárt 
rendszerbeli felhasználás57 és a nyílt rendszerő 
hasznosítás, vagyis a kibocsátás58 között. Elıbbi 
esetben eltőri a tevékenységet, ezt is megfelelı 
szabályok közé szorítva, utóbbi esetben pedig elválik 
a termesztés és a piacra bocsátás, illetve forgalmazás 
szekciója, melyben a tiltás, engedélyhez kötöttség, 
meghatározott magatartás elıírása és a tőrés 
lehetıségeivel, és ezek kombinációival operál.  
 
 
 
 
A hatályos Koegzisztencia Törvény és annak 
végrehajtási rendeletei alapján géntechnológiai 
hatóság a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium, ide kell benyújtani az engedély iránti 
kérelmeket. Tudományos tanácsadó testülete a 
Géntechnológiai Bizottság, szakhatóságként pedig a 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és az 
Egészségügyi Minisztérium vesz részt a döntés-
hozatalban.59 

 
 
A jogszabály módosításának egyik központi kérdése a 
koegzisztencia, vagyis az együtt-termesztés szabályo-
zása. A génáramlás két úton történhet: biológiai és 
fizikai úton. A biológiai génfertızésre megoldást kínál 
a védıtávolság, hatás nélküli együttélés azonban 
nincs, ez csak ideig-óráig biztosít védelmet. A 
tényleges keveredés pedig szabad szemmel nem 
látható, kimutatása csak költséges módszerekkel 
lehetséges, mely tovább növeli a költségeket.60 

 
 
 
A védıtávolság 
 
A 2006. évi CVII. törvény egyik célja a 
koegzisztencia, vagyis az együtt-termesztés 
szabályozása. Ebbıl kifolyólag kulcsfogalma a 
pufferzóna.61 Ez a terület bármely irányú fizikai 
keveredés, pollenszennyezés, árvakelésbıl származó 
idegen beporzás, elsodródás és egyéb szennyezés 

eine interessante Frage, wie die Tatsache zu beurteilen 
sei, dass ein Wissenschaftler ein fremdes Gen in den 
Pflanzenorganismus einsetzt. Über Verarbeitung 
sprach man bisher in Fällen, wenn die Pflanze vom 
Feld nach der Ernte weitere Behandlungen durchging, 
aber in diesem Fall kommt es vor dem Anbau zu einer 
Behandlung. Eine Ausnahme vom Begriff der 
landwirtschaftlichen Erzeugnisse der ersten 
Verarbeitungsstufe bilden Produkte, die einer 
anfänglichen Verarbeitung unterworfen wurden. In 
diesem Sinne passen die GV-Pflanzen auf jeden Fall 
in den Begriff hinein.  
 
Der ungarische Gesetzgeber unterscheidet zurzeit 
zwischen der Anwendung in geschlossenem System55 

und der absichtlichen Freisetzung in die Umwelt.56 
Bei der Anwendung in geschlossenen Systemen 
duldet er die Tätigkeit und weist sie in gewisse 
Rahmen, bei der Emission trennt er den Anbau vom 
Inverkehrbringen und von der Vermarktung. Bei 
Regelung dieses Segments operiert der Gesetzgeber 
mit dem Verbot und der Genehmigungspflicht, mit 
den Möglichkeiten der Vorgabe bestimmter 
Verhaltensweisen und ihrer Duldung, bzw. mit ihren 
Kombinationen.  
 
Gemäß dem gültigen Koexistenzgesetz und dessen 
Durchführungsverordnungen gilt das Landwirtschafts-
ministerium (Ministerium für Ackerbau- und 
Landentwicklung) als gentechnologische Behörde, 
hier können die Zulassungsanträge eingereicht 
werden. Die wissenschaftliche Beratung erfolgt durch 
die Gentechnologische Kommission, und als 
Fachbehörden nehmen das Ministerium für Umwelt-
schutz und Wasserwesen und das Gesundheits-
ministerium am Entscheidungsprozess teil.57 
 
Die zentrale Frage der Gesetzesänderung ist die 
Regelung der Koexistenz. Die Strömung der Gene 
kann auf zwei Wegen erfolgen: biologisch und 
physisch. Eine Lösung des Problems der biologischen 
Geninfektion kann der Schutzabstand darstellen, aber 
eine Koexistenz ohne Auswirkungen ist unmöglich, 
der Schutzabstand kann auch nur für eine gewisse Zeit 
einen Schutz gewähren. Die tatsächliche Mischung ist 
unsichtbar, er kann nur mit kostspieligen Methoden 
nachgewiesen werden, was die Kosten noch weiter 
steigert.58 
  
Schutzabstand 
 
Ein Ziel des Gesetzes 2006:CVII ist die Regelung der 
Koexistenz, und sein Schüsselbegriff ist die 
Pufferzone.59 Sie dient zur Vorbeugung jeglicher 
physischer Mischung, Pollenverschmutzung, Fremd-
bestäubung sonstiger Verschmutzung, und sie trennt 
die mit GVO nutzbar gemachten Flächen von den 
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megakadályozására szolgál és elválasztja egymástól a 
GMO-kkal hasznosított területeket a hagyományos 
termesztéssel, az ökológiai gazdálkodással hasznosí-
tott és a természetvédelmi területektıl.62 
 
Zöldszervezetek korábban 1600 méteres zónát 
javasoltak. Hazánk eredetileg 800 méterben szerette 
volna meghatározni, de ez túlzott mértékőnek 
bizonyult és megbukott az uniós egyeztetések során, 
így jelenleg a védıtávolság 400 méter,63 melyet a 
mezıgazdasági, esetenként pedig a környezetvédelmi 
hatóság a helyi körülményektıl függıen akár a 
kétszeresére is emelhet.  
 
 
Arra vonatkozóan, hogy pontosan hány méteres 
legyen a védızóna, a vélemények eltérıek.64 A  
spanyol bizonyítékok szerint védıtávolság nélkül, 
közvetlenül egymás mellett termesztett hagyományos 
és génmódosított kukorica esetében a keveredés 
mindössze 0,9 százalékos volt, 12,6 méteres 
távolságon túl pedig már egyátalán nem jelentkezett 
az átszállt pollenekbıl keveredés.  
 
Reális érvnek tőnik, hogyha szem elıtt tartjuk az adott 
növény szaporodásbiológiai jellemzıit, akkor a 
génmódosított növények biztonságosan termeszthetık 
együtt más technológiákkal, vagyis a hagyományos és 
a biotermesztéssel is. Például, vannak nehéz pollenek, 
ilyen a burgonya, vagy éppen könnyőek, mint a 
pázsitfőfélék. Megdıl azonban az állítás, ha azt a 
tényt vesszük alapul, hogy olykor a szél a homokot a 
Szahara felıl egészen Európáig hozza, egyes rovarok 
pedig hatalmas távolságot tesznek meg mindennapi 
életük során. A kukoricapollen általában 10-30 percig 
marad életképes természetes viszonyok között. Ezért 
szerencsésebb lenne, ha a jogalkotók egy általános 
elıírás helyett fajtaspecifikusan, az egyes 
növényfajták sajátos szaporodási jellemzıit szem elıtt 
tartva alakítanák ki a védıtávolságra vonatkozó 
elıírásokat.  
 

Ország Izolációs távolság 

Spanyolország 20- 50 méter 

Franciaország 25 méter 

Csehország közönséges: 70 méter, bio: 
200 méter 

Szlovákia 200 méter 

Németország 20 méter javasolt, de 1000 
méter a tervezett 

 

konventionell, also ökologisch bebauten Feldern und 
von den Naturschutzgebieten.60 
 
 
 
Naturschützer proponierten früher einen 
Schutzabstand von 1600 Metern. Ungarn wollte 
diesen Abstand ursprünglich in 800 Metern festlegen, 
aber der Vorschlag fiel in den Abstimmungen in der 
EU durch, so beträgt er heute 400 Metern.61 Dieser 
Abstand kann von der örtlich zuständigen 
Landwirtschafts- oder Naturschutzbehörde unter 
Berücksichtigung der konkreten Umstände auf das 
Doppelte angehoben werden.  
 
Bezüglich der Ausmaße des Schutzabstandes gehen 
die Meinungen stark auseinander.62 Gemäß den 
spanischen Beweisen beträgt die Mischung bei GV-
Mais ohne Schutzabstand nur 0,9 %, und über einem 
Abstand von 12,6 Metern gab es überhaupt keine 
Mischung mehr durch Pollenflug.  
 
 
 
Es scheint ein reales Argument für das sichere 
Nebeneinander von GVO und traditionellem oder 
Bioanbau zu sein, dass die multiplikations-
biologischen Charakteristiken der Pflanzen vor Augen 
gehalten werden, denn es gibt z.B. schwere Pollen, 
wie die der Kartoffel, oder leichte, wie Graspollen. 
Das Argument scheitert jedoch, wenn die Tatsache ins 
Spiel kommt, dass der Wind manchmal Sand aus der 
Sahara nach Europa treibt, oder dass gewisse Insekten 
in ihrem Leben riesengroße Entfernungen hinterlegen. 
Die Maispollen bleiben in natürlicher Umgebung im 
Allgemeinen 10-30 Minuten lebensfähig. Deshalb 
wäre es glücklicher, wenn der Gesetzgeber anstatt 
einer allgemeinen Regelung artspezifische Regeln 
bezüglich des Schutzabstandes festlegen würde.  
 
 
 

Land Isolationsabstand 

Spanien 20- 50 Meter 

Frankreich 25 Meter 

Tschechien bei konventionellem Anbau: 
70 Meter, bei Bioanbau: 200 

Meter 

Slowakei 200 Meter 

Deutschland 20 Meter vorgeschlagen, aber 
1000 Meter geplant 

 



Agrár- és Környezetjog Journal of Agricultural and Environmental Law 

2008. 6. szám 
CEDR Magyar Agrárjogi Egyesület 

 

2008 No. 6 
CEDR Hungarian Association of Agricultural Law 

 

 

 

13

Az izolációs távolság Spanyolországban, Franciaor-
szágban és Németországban nem jogszabályban 
meghatározott, Szlovákiában kidolgozás alatt áll a 
jogszabály, Csehország pedig a rendeleti szintet 
választotta. A szomszéd földtulajdonos, ill. 
földhasználó nyilatkozatát pedig egyik ország sem 
követeli meg. 
 
Ezt az elıírt távolságot csökkenthetik: 
- Faj- és fajtaspecifikusság 
- Termelési cél: növénytermesztés vagy vetımag- 
elıállítás 
- Helyi adottságok: terület formája, mértéke, 
klimatikus feltételek, mezıgazdasági jellemzık, 
környezeti struktúrák. 
 
Ezen kívül módosulhat a védızóna például 
pollencsapda65 vagy pollennaptár alkalmazásával, 
vagy például steril porzós fajták alkalmazásával is. 
 
Fontos kérdést vet fel a védızónával kapcsolatban a 
határ menti települések helyzete. Románia európai 
uniós csatlakozásával megtiltotta a genetikailag 
módosított növények termesztését, így vetımagot sem 
árusítanak már. Egyes gazdák azonban terményük egy 
részét elraktározták, és ezekbıl a készletekbıl vetették 
el a magot földjeiken. A Greenpeace adatai szerint a 
hazánkban tilalom alatt álló MON810 elnevezéső 
kukoricát hat román megyében termesztik 332 
hektáron. 2007 ıszén pedig 290 hektárnyi illegális 
GM-szója ültetvényt számoltak fel a hatóságok 
Bátoron, a román-magyar határ közelében.66 A szója 
esetében – elméletileg – nincs okunk félni, mert 
öntermékenyülı67 fajtáról van szó, a kukorica azonban 
idegentermékenyülı, ez esetben tehát szél vagy a 
rovarok segítségével megtörténhet a magyar 
szántóföldeken a génfertızés. 
 
 
Azon gazdának, aki génmódosított növényt szeretne 
termeszteni, be kell szereznie a védızónán belüli 
összes szomszéd birtokos írásbeli hozzájárulását.68 
Ma hazánkban egy átlagos birtoktest 5-6 hektár, ami 
azt jelenti, hogy körülbelül 40-50 szomszédtól kell 
beszerezni a beleegyezést, ami gyakorlatilag ellehetet-
leníti a termesztést.69 Úgy tőnik tehát, hogy a családi 
gazdaságok kiszorulnak ebbıl e lehetıségbıl, a 
nagyüzemek azonban saját földterületükön belül is 
képesek biztosítani a védıtávolságot, és így elıfordul-
hat, hogy senkitıl nem kell beszerezniük hozzájá-
rulást.  Kérdéses azonban, hogy egy baráti viszonyban 
lévı földtulajdonos tisztában van- e a géntechnológia 
nyújtotta gazdasági és biológiai elınyökkel, valamint 
hátrányokkal, amikor a beleegyezését adja a 
szomszédjának. Tájékoztatását és annak tudomásul 
vételét hitelesítı iratot ugyanis nem követel meg a 
jogalkotó. A hozzájárulással viszont a Géntörvény a 

Der Isolationsabstand ist in Spanien, Frankreich und 
Deutschland nicht in einer Rechtsnorm festgelegt, in 
der Slowakei wird an der Rechtsnorm gearbeitet, und 
Tschechien wählte die Verordnung als 
Regelungsform. Eine Erklärung seitens des 
Eigentümers oder des Benutzers des benachbarten 
Ackers ist in keinem Land – außer Ungarn – 
erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine wichtige Frage bezüglich des Schutzabstandes 
entsteht in den Ortschaften nahe den Staatsgrenzen. 
Mit dem Beitritt zur EU verbot Rumänien auf seinem 
Staatsgebiet den Anbau von GV-Pflanzen und auch 
den Vertrieb solches Saatgutes. Einige Landwirte 
lagerten aber einen Teil ihrer Ernte und säten aus 
diesen Vorräten aus. Gemäß den Angaben der 
Greenpeace wird die in Ungarn verbotene Maissorte 
MON810 in sechs rumänischen Komitaten auf 332 
Hektar angebaut, und im Herbst 2007 wurden 290 
Hektar illegale GV-Sojaplantagen im Dorf Bátor, 
nahe der rumänisch-ungarischen Grenze, von den 
Behörden liquidiert.63 Bei der Soja braucht man im 
Prinzip keine Angst zu haben, denn sie ist 
selbstbefruchtend,64 aber der Mais vermehrt sich 
durch Fremdbestäubung, also in diesem Fall wird eine 
Geninfektion der ungarischen Felder mit Hilfe des 
Windes oder der Insekten möglich.  
 
Ein Landwirt, der GV-Pflanzen anbauen möchte, 
muss die schriftliche Zustimmung jedes Nachbar-
besitzers innerhalb der Schutzzone einholen.65 Heute 
ist ein durchschnittlicher Besitzkörper in Ungarn etwa 
5-6 Hektar groß. Das bedeutet etwa 40-50 Nachbarn, 
was den Anbau praktisch unmöglich macht.66 Es sieht 
so aus, dass Familienbetriebe diese Möglichkeit nicht 
nutzen können, aber Großbetriebe können sogar 
innerhalb ihres eigenen Gebietes den Schutzabstand 
sicherstellen, und so kann vorkommen, dass sie keine 
Zustimmung einholen müssen. Fragwürdig ist jedoch, 
ob sich gute Nachbarfreunde bei Erklärung der 
Zustimmung über die wirtschaftlichen und 
biologischen Vorteile und Nachteile im Klaren sind. 
Der Gesetzgeber schreibt nämlich für den 
Antragsteller keine schriftliche Informationspflicht 
vor, bzw. er verlangt keinen Schriftsatz über die 
Kenntnisnahme solcher Informationen. An die 
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kérelmezı javára kártérítést csökkentı ill. kizáró 
jogkövetkezményt főz azzal, hogy a fokozott 
veszéllyel járó tevékenységre vonatkozó szabályok70 

helyébe a beleegyezéssel az általános kárfelelısségi 
szabályok71 lépnek.72 
 
GMO-mentes övezetek 
 
A védıtávolság vitájában némi mentsvárat jelenthet a 
GMO-mentes övezetek létrehozása, mely nem sajátos 
magyarországi kezdeményezés, az Unióban például 
Ausztria valamennyi tartománya, Olaszországban 
Toszkána73 ilyen övezetté nyilvánította magát. A 
jogalkotónak a Géntörvény általános rendelkezései 
között szabályoznia kellett volna a GM-mentes 
település, kistérség, régió jogi státuszának törvényi 
feltételeit, az ezt biztosító eljárási rendet, és ez 
esetben a gazdák jogállását is.74 Sajnálatos módon ez 
a törvény módosításakor elmaradt. 
 
Az Európai Bizottság azonban elzárkózott minden-
fajta regionális tiltás lehetıségének bevezetésétıl, és 
azzal érvelt, hogy ezáltal sérülne a gazdák 
választásának szabadsága. Annak természetesen nincs 
akadálya, hogy a gazdák együttesen úgy döntsenek, 
nem kívánnak élni a géntechnológia által kínált 
lehetıséggel, megtiltani azonba nem lehet. Ennek 
ellenére szerte Európában mára már 4500-nál több 
település és 172 régió nyilvánította magát GMO- 
mentes övezetté,75 köztük Magyarországon például 
Esztergom, Hódmezıvásárhely, Bicske, Szabolcs- 
Szatmár-Bereg megye és a nyugat-dunántúli régió.76 
 
 
 
Jelölés 
 
Az USA-ban nem köteles feltüntetni a gyártó az 
élelmiszeren, hogy az genetikailag módosított 
összetevıt tartalmaz. Ennek egyik magyarázata lehet, 
hogy az emberek sokkal kevésbé szkeptikusak a 
GMO-kkal szemben, mint Európában. 
 
Ha az Európai Unióban valamely gyártó genetikailag 
módosított összetevıt alkalmaz terméke gyártása 
során, akkor annak címkéjén a következı szöveget 
kell feltüntetnie a 1830/2003/EK Rendeletnek 
megfelelıen: 
- „Ez a termék géntechnológiával módosított 
összetevıt tartalmaz” 
- „Ez a termék géntechnológiával módosított 
[szervezet(ek) neve]-t tartalmaz.”77 
 
A jelölésnek jól láthatónak, érthetınek, egyértel-
mőnek és valós tartalmúnak kell lennie. Amennyiben 
azonban az egyes összetevıkbe vagy magába az 
élelmiszerbe bizonyíthatóan véletlenül, technikailag 

Zustimmung des Nachbars knüpft der Gesetzgeber 
schadenersatzmindernde oder -ausschließende Rechts-
folgen an, denn an Stelle der Gefährdungshaftung67 
gelten68 nach der Zustimmung die Vorschriften über 
die allgemeine Schadenshaftung.69 
 
GVO-freie Zonen 
 
In der Debatte über den Schutzabstand bedeutet die 
Festlegung von GVO-freien Zonen eine Fluchtburg. 
Das ist keine ungarische Initiative, denn in der EU 
haben sich alle österreichischen Bundesländer und in 
Italien die Toskana70 als GVO-freie Zone deklariert. 
Der Gesetzgeber hätte in den allgemeinen 
Verfügungen des Gentechnikgesetzes den rechtlichen 
Status der GVO-freien Siedlungen, Kleinarealen und 
Regionen, sowie die Rechtsstellung der Landwirte71 
regeln müssen. Bedauerlicherweise ist das bei der 
Gesetzesänderung unterblieben. 
 
Die Europäische Kommission verschloss sich aber vor 
der Möglichkeit jeglicher, wie auch immer gearteter 
regionaler Verbote und argumentiert damit, dass 
dadurch die Wahlfreiheit der Landwirte Schaden 
nehmen könnte. Natürlich könnten sie sich 
gemeinsam dafür entscheiden, dass sie von den 
Möglichkeiten der Gentechnologie nicht Gebrauch 
machen möchten, ein allgemeines Verbot sei aber 
nicht möglich. Trotz alledem erklärten sich aber in 
ganz Europa schon mehr als 4500 Siedlungen und 172 
Regionen für GVO-freie Zonen, in Ungarn z.B. die 
Städte Esztergom, Hódmezıvásárhely und Bicske, 
sowie das Komitat Szabolcs-Szatmár-Bereg und die 
westtransdanubische Region.72  
 
Kennzeichnung 

 
In den USA ist der Hersteller nicht verpflichtet, GV-
Bestandteile in Lebensmitteln zu kennzeichnen. Eine 
Erklärung dafür kann die Tatsache sein, dass die 
Menschen dort GVO gegenüber nicht so skeptisch 
sind wie in Europa. 
 
Wenn ein Hersteller in der EU bei der Herstellung 
seines Produkts GVO-Zutaten verwendet, muss er auf 
dem Etikett des Produkts gemäß Verordnung 
1830/2003/EG Folgendes angeben: 
- „Dieses Produkt enthält einen genmodifizierten 
Bestandteil.“ 
- „Dieses Produkt enthält genmodifiziertes … 
(Bezeichnung des GVO).“73 
 
 
Die Kennzeichnung muss gut sichtbar, verständlich, 
eindeutig und wahrheitsgetreu sein. Wenn aber ein 
GVO-Bestandteil nachweislich zufällig, technisch 
unvermeidlich in die einzelnen Zutaten oder ins 
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elkerülhetetlenül került genetikailag módosított 
komponens, és annak mennyisége nem haladja meg a 
0,9 %-os határértéket, nem kell jelölést alkalmazni.78 
Természetesen ez a szabály azokra a GMO-kra 
vonatkozik, amelyek forgalmazását az Unióban 
engedélyezték.  
 
A határérték 0,9 százalékban történı megállapítása 
álláspontom szerint aggályos, hiszen mást jelent ez a 
mennyiség egy dekagramm, és mást egy kilogramm 
esetén.79 Szerencsésebb lenne ezért, ha a szabályozás 
kiegészülne egy viszonyítási alappal, tehát ha 
grammonként rendelné a határérték alkalmazását a 
jogszabály.  
 
2006. márciusi akciója során a Greenpeace a boltok 
polcain három olyan húskészítményt talált, melyekrıl 
lemaradt a kötelezı jelölés. A Globus Löncshús, a 
Szegedi Paprika Darált Sertéshús és a Lidl Sertés 
húskrém sertésmájjal készítményekbıl az OÉTI80 3 
százalék fölötti GMO-tartalmat mért ki. A 
zöldszervezet felszólítására a Lidl már másnap levette 
polcairól a készítményt, a Globus pedig elismervén a 
genetikailag módosított összetevı jelenlétét, garanciát 
vállalt, hogy a jövıben szigorú teszteredmények 
benyújtása nélkül nem alkalmaz bizonytalan eredető 
összetevıt.81 A Szegedi Paprika Zrt. vezetése elszánt: 
három pert indít a zöldek ellen, és nem ismeri el a 
határérék feletti szennyezés valóságát. Akad 
akadémikus, aki szerint a szóban forgó GM-szóját az 
EU élelmiszer-biztonsági hivatala engedélyezte, mint 
élelmiszert és takarmányt, a Greenpeace célja pedig 
az, hogy elbizonytalanítsa az embereket.82 
 
 
 
 
 
Könnyelmőség lenne azt feltételezni minden 
fogyasztóról, hogy kellıképpen tájékozott az 
élelmiszerbiztonság terén, és tisztában van azzal, hogy 
a – fıleg Argentínából származó – szója nagy része 
ma már génmódosított, vagy, hogy az USA-ból 
érkezett kukorica GM. A fogyasztót az tájékoztatja, 
amit a címkén lát, és jóhiszemően hiheti azt, hogy 
minden információ birtokában dönt, mit tegyen a 
kosarába. Lengyelország 2002 óta jelöletlenül olyan 
import-élelmiszereket forgalmaz, melyek GM-szóját- 
és kukoricát tartalmaznak.83 Egyre több gyártó 
alkalmazza a „negatív jelölést”, vagyis a termék 
címkéjén azt garantálja, hogy az nem tartalmaz 
génmódosított összetevıt. 
 
 
A génmódosított takarmány 

 
Az Európai Unióba behozott genetikailag módosított 

Lebensmittel selbst gelangte, und seine Menge den 
Schwellenwert von 0,9% nicht erreicht, besteht keine 
Kennzeichnungspflicht.74 Diese Regel bezieht sich 
selbstverständlich auf GVO, die in der EU zum 
Vertrieb zugelassen wurden. 
 
 
Meiner Meinung nach ist die Festlegung des 
Schwellenwertes in 0,9% besorgniserregend, bedeutet 
doch diese Menge in einem Dekagramm viel weniger 
als in einem Kilogramm.75 Es wäre deshalb viel 
glücklicher, die Regelung mit einer Bezugsgröße zu 
ergänzen, also den Schwellenwert z.B. pro Gramm 
anzugeben.  
 
Im März 2006 fand Greenpeace in ungarischen 
Geschäften drei Fleischprodukte ohne die 
obligatorische Kennzeichnung. Das „Frühstückfleisch 
Globus“, das „Schweinehackfleisch Szegedi Paprika“ 
und der „Schweinefleischkrem mit Leber Lidl“ 
enthielten GVO, deren Menge nach Messungen der 
OÉTI76 über 3% lag. Nach Aufforderung der 
Grünorganisation nahm Lidl das Produkt sofort am 
nächsten Tag vom Regal. Globus gab zu, dass das 
Produkt GV-Bestandteile enthielt, übernahm jedoch 
die Gewähr dafür, in der Zukunft keine GV-Zutaten 
mehr zu verwenden, solange keine strengen 
Testergebnisse und Ursprungszertifikate vorliegen.77 
Die Führung der Szegedi Paprika Zrt. ist sehr 
entschlossen: sie strengt drei Prozesse gegen die 
Grünen an und erkennt die Wahrheit der GVO-
Verschmutzung über dem Schwellenwert nicht an. Es 
gibt Akademiker, die meinen, dass die fragliche GV-
Soja von der Europäischen Behörde für 
Lebensmittelsicherheit als Lebensmittel und als Futter 
zugelassen wurde, und Greenpeace die Menschen nur 
verunsichern wolle.78 
 
Es wäre Leichtsinn, von allen Konsumenten 
anzunehmen, dass sie über die Lebensmittelsicherheit 
ausreichend informiert und sich darüber im Klaren 
sind, dass der größte Teil der Soja vor allem aus 
Argentinien und der Mais aus den USA heute schon 
genmanipuliert sind. Der Konsument informiert sich 
durch die Kennzeichnung auf dem Etikett und er kann 
gutgläubig denken, dass er im Besitz aller 
Informationen über das Produkt entscheidet, welches 
er in seinen Warenkorb legt. Polen bringt seit 2002 
importierte Lebensmittel in Verkehr, die GV-Soja und 
GV-Mais ohne Kennzeichnung enthalten.79 So ist es 
nicht überraschend, dass immer mehr Hersteller die 
„negative Kennzeichnung“ verwenden, d.h. sie 
garantieren, dass das Produkt keinen GVO enthielt.  
 
Genetisch verändertes Futtermittel 
 
 90% des in die EU eingeführten GV-Maises und der 
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kukorica és szója 90 százalékát takarmányban 
használják fel. Így egy átlagos európai állat 
táplálékának 30 százalékát GMO teszi ki, ami azt 
jelenti, hogy 20 millió tonna GM-termény kerül be a 
táplálékláncba.84 Anélkül, hogy ezt a fogyasztó tudná. 
A hatályos termékjelölési szabályozás szerint ugyanis 
nem kell feltüntetni a géntechnológia tényét a tojás-, 
tej-, és húsfélék címkéjén, ha az állatokat GMO-val 
etették, ezzel pedig csorbul a fogyasztó választási 
szabadsága, és a tájékoztatáshoz való joga is, hiszen 
nem jut hozzá egy igen lényeges információhoz a 
termékkel kapcsolatban. Ez aggasztó lehet, ha 
figyelembe vesszük azon, az elızıekben vizsgált, 
kutatási eredményeket, melyekkel a transzgén-fehérje 
bélrendszerben való stabilitását bizonyítják.85 Ha a 
GMO biológiailag aktív fehérjéi közül egyesek 
képesek bizonyos sejtek felületéhez kötıdni, mert ott 
specifikus receptoruk van, akkor lebonthatatlanná 
válhatnak, és így biológiailag aktívak maradhatnak. 
 
 
 
A GMO egy konkrét terméken keresztül: a 
MON810-es kukorica 

 
A 2006 január óta érvényben lévı magyar moratórium 
egyelıre marad, az uniós jogszabályok alapján 
azonban a Bizottság még egyszer a Tanács elé 
terjesztheti a tilalom feloldására vonatkozó javaslatát, 
melyre hamarosan sor kerülhet. Gazdasági érvek és 
indokok nem elegendıek, bizonyítani kell, hogy a 
Pannon Biogeográfiai Régióban86 miért nem férnek 
meg a genetikailag módosított és a hagyományos 
növénykultúrák, s mivel Magyarország az Unió egyik 
legnagyobb kukoricaszállítója, így gazdasági elınyt 
jelent a GMO-mentessége.87 A moratórium melletti 
érveket környezetvédelmi, élelmiszerbiztonsági és 
növényvédelmi nézıpont szerint érdemes számba 
venni. 
 
 
Környezetvédelmi, faunisztikai eredmények szem-
pontjából fontos kiemelni, hogy a kukorica a 
kipermetezhetı, megengedett toxin mennyiségének 
sokszorosát88 termeli, a talajba jutott méreganyag 
pedig egy év múlva is kimutatható. Ezt bizonyítja, 
hogy a három, a tarló lebontásáért felelıs ugróvillás 
rovarfaj egyike nem a toxint tartalmazó növényi 
maradványokat választja táplálkozásra, ami viszont a 
tarló lassúbb lebomlását eredményezi.89 A talaj 
mikrobális életére gyakorolt hatások feltárása 
egyébként is nehéz, mert a tudomány mindössze 1 
százalékát ismeri a lebontásért felelıs baktériumok-
nak, a hazai kutatások pedig ugyan elkezdıdtek, a 
fajtatulajdonosok együttmőködésének hiányában 
azonban le kellett állítani ıket.90 A kukoricamolyban 
kialakul a Bt-toxinrezisztencia a tizedik generációra, 

GV-Soja werden als Futtermittel verwendet, so 
besteht  die Nahrung eines durchschnittlichen 
europäischen Nutztieres zu 30% aus GVO, und das 
bedeutet, dass 20 Millionen Tonnen GVO in die 
Nahrungskette hineinkommen,80 ohne dass man 
darüber etwas wüsste. Gemäß der gültigen 
Kennzeichnungsregelung muss man die Tatsache der 
Genmodifizierung an den Ei-, Milch-, und 
Fleischwaren nicht kennzeichnen, wenn die Tiere mit 
GVO gefüttert wurden. Dadurch werden sowohl die 
Freiheit der Wahl als auch das Recht auf die Auskunft 
des Konsumenten geschädigt, denn er erhält eine sehr 
wichtige Information über das Produkt nicht. Das 
kann besorgniserregend sein, wenn wir die 
Forschungsergebnisse berücksichtigen, die die 
Stabilität des transgenischen Eiweißes in der 
Verdauung beweisen.81 Wenn sich einzelne, 
biologisch aktive Eiweiße der GVO an der Oberfläche 
bestimmter Zellen festmachen können, weil sie dort 
einen spezifischen Rezeptor haben, dann werden sie 
unverdaulich und bleiben biologisch aktiv.  
 
Ein konkreter GVO: der Mais MON810 
 
 
Das seit Januar 2006 in Ungarn geltende GVO-
Moratorium ist zurzeit noch in Kraft, aber die 
Europäische Kommission kann gemäß den 
europäischen Rechtsnormen beim Europäischen Rat 
bald den Vorschlag über die Aufhebung des 
Moratoriums einbringen. Wirtschaftsargumente und 
Begründungen reichen nicht aus, Ungarn muss 
nachweisen, warum in der Pannonischen 
Biogeografischen Region82  die GV- und die 
konventionellen Pflanzen nicht neben einander 
angebaut werden können. Da Ungarn einer der 
größten Maisexporteure der EU ist, so kann für ihn 
die GVO-Freiheit einen wirtschaftlichen Vorteil 
bedeuten.83 Es lohnt sich, die Argumente für das 
Moratorium unter drei Aspekten zu betrachten: 
 
Aus Sicht des Umweltschutzes ist es wichtig 
hervorzuheben, dass der GV-Mais das Mehrfache der 
zum Aussprühen erlaubten Toxinmenge produziert,84 
und das Toxin ist im Boden sogar nach einem Jahr 
nachweisbar. Das kann damit belegt werden, dass eine 
der drei Insektenarten, die für den Abbau der Stoppel 
verantwortlich sind, als Nahrungsmittel nicht den 
toxischen Pflanzenrest wählt, und das hat einen 
langsameren Abbau des Stoppelfeldes zur Folge.85 
Die Klärung der Auswirkungen von GV-Pflanzen auf 
das Leben der Mikroben im Boden ist ohnehin sehr 
schwierig, weil die Wissenschaft nur 1% der für den 
Abbau verantwortlichen Bakterien kennt. Mit den 
Forschungen hat man zwar in Ungarn begonnen, sie 
mussten jedoch mangels Zusammenwirkung unter den 
Artbesitzern eingestellt werden. Die Maismotte wird 
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emellett azonban a hazánkban veszélyeztetett nappali 
pávaszem lárváinak ötöde elpusztul a MON810-es 
kukoricatáblák 10-méteres szegélyén.91 
 
 
Az élelmiszerbiztonsági vizsgálatok sajnos még el 
sem kezdıdtek, ennek ellenére számos szakértı 
mondja el véleményét vagy ellenvéleményét ezen 
növénnyel kapcsolatban. A tápcsatorna betegségeivel 
foglalkozó szaktudomány, a gasztroenterológia 
tárgykörébe tartozik számos ismeretlen eredető 
betegség, emellett ébresztenek komoly kételyeket a 
GM-élelmiszerek, például a kukorica által termelt 
toxin,92 mely a kártevık tápcsatornáját károsítja 
mikrovérzéseket okozva a bélrendszerben.93 A negatív 
hatások közé tartozik annak lehetısége is, hogy 
funkcionálisan aktív transzgén részek a bélben 
antibiotikum-rezisztencia kialakulását eredményezhe-
tik, ami hatástalanítja a jelenleg forgalomban lévı 
antibiotikumokat.94 Ezen gyógyszerek nélkül pedig az 
orvostudomány hatalmasat lépne hátrafelé. A 
transzgén termék hatására vagy annak bevitele révén 
pedig a növény saját génjeiben elıálló funkcionális 
zavar oda vezethet, hogy gyöngül az immunrend-
szerünk, mivel a növény új mérgezı hatású vagy 
allergiát okozó anyagokat termelhet.  
 
 
 
 
 
Növényvédelmi szempontból a gyapottok-bagolylepke 
kártétele nem jelentıs, ezzel szemben releváns 
kártevı a kukoricabogár, de elıfordul a levéltető és a 
tanácsatka is, melyekkel szemben a Cry-toxinok 
hatástalanok.  
 
 
 
 
 
A felsorolt három érvbıl tehát egyenesen következik, 
hogy közgazdaságtani szempontból a fogyasztói 
elutasítás95 nyomán az értékesítés lehetıségei rosszak. 
Sıt, paradox módon a GM-növények a hagyományos 
növények árait emelik meg, ha értékesítésük elıtt 
akkreditált laboratóriumi mérésekkel akarják 
tanúsítani GM-mentességüket. Esetrıl esetre való 
megítélés szükséges, hiszen az eddig vizsgált GM-
növények mindig hatással voltak a kísérleti állatok 
szervezetére, így általában veszélyes minden GMO, a 
Bt-kukorica is adjuváns hatású.96 Jelenleg nem 
elegendı a kísérletekre szánt tıke, a GMO-k 
egészségre és környezetre gyakorolt hatásának 
vizsgálata nem kielégítı. Az a tény pedig igencsak 
elgondolkodtató, hogy nem létezik annyi pénz a 
világon, amellyel a genetikai módosítások minden 

zur zehnten Generation toxinresistent, und ein Fünftel 
der Larven des in Ungarn als gefährdet geschützten 
Tagpfauenauges am 10 m breiten Rand der MON810-
Maisfelder eingeht.86  
 
Unter dem Aspekt der Lebensmittelsicherheit wurden 
Untersuchungen leider erst gar nicht durchgeführt, 
nichtsdestotrotz veröffentlichen viele Fachleute ihre 
Meinung oder Gegenmeinung bezüglich dieser 
Pflanze. Die Gastroenterologie, die sich als 
Fachwissenschaft mit den Erkrankungen des 
menschlichen Magen-Darm-Trakts beschäftigt, kennt 
zahlreiche Krankheiten ungeklärten Ursprungs. Die 
GV-Lebensmittel sind ernsthaft besorgniserregend, 
weil das vom Mais produzierte Toxin87 auch die 
Verdauung der Ungeziefers beschädigt, indem es im 
Darmsystem Mikroblutungen verursacht.88 Zu den 
negativen Wirkungen gehört auch die Möglichkeit, 
dass funktional aktive Transgenteile im Darm 
Resistenz gegenüber Antibiotika verursachen können, 
was die Wirksamkeit der im Allgemeinen 
verwendeten Antibiotika beeinträchtigt.89 Ohne diese 
Medikamente würde die Heilkunst einen riesengroßen 
Schritt machen – rückwärts. Auf Einfluss eines 
transgenischen Produkts oder dadurch, dass es in eine 
Pflanze gelangt, kann dort die ursprüngliche 
Genfunktion gestört werden, was wiederum zur 
Schwächung des menschlichen Immunsystems führen 
kann, weil die Pflanze neue toxische Stoffe oder 
Allergene erzeugen kann.  
 
Unter dem Aspekt des Pflanzenschutzes kann 
behauptet werden, dass die von einer Art des 
Eulenfalters (helicoverpa armigera) verursachten 
Schäden in Ungarn nicht erheblich sind, 
demgegenüber ist der Westliche Maiswurzelbohrer 
(diabrotica virgifera virgifera) ein relevanter 
Schädling, aber auch Blattläuse (aphidoidea) und 
Spinnmilben (tetranychus telarius) kommen vor, 
gegen die die Cry-Toxine unwirksam sind. 
 
Von den obigen drei Argumenten folgt also, dass die 
Verkaufsmöglichkeiten aus wirtschaftswissen-
schaftlicher Sicht wegen der Ablehnung der 
Konsumenten90 ziemlich schlecht sind. Paradoxer-
weise erhöhen die GV-Pflanzen den Preis der 
traditionellen Pflanzen, weil man ihre die GVO-
Freiheit mit akkreditierten amtlichen Messungen 
nachweisen will. Die GV-Pflanzen müssen immer 
einzeln beurteilt werden, denn die bisherigen 
Prüfungen beweisen, dass sie auf den Organismus der 
Versuchstiere immer einen Einfluss hatten, so kann 
man sagen, dass alle GVO gefährlich sind, auch der 
GV-Mais ist adjuvant.91 Die für die Versuche 
verwendeten Geldmittel genügen nicht, die 
Untersuchung des Einflusses von GVO auf die 
menschliche Gesundheit und auf die Umwelt ist nicht 
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lehetséges egészségügyi, illetve ökológiai hatását 
megnyugtató módon vizsgálni lehetne.97 

 

 

 

 

 
Záró gondolat 

 
Az itt kifejtettek csak gondolatok, morzsák a 
géntechnológiát övezı viták hatalmas kincses-
bányájában, de talán elegendıek ahhoz, hogy 
óvatosságra intsék a jogalkotót, a jogalkalmazót, és a 
fogyasztót egyaránt. A bevezetıben utaltam arra, 
hogy a géntechnológia igen fiatal tudomány, idı híján 
pedig nem ismerhetjük a hosszú távú hatásokat. 
Gyakorlatilag a tőzzel játszik az emberiség, hiszen a 
laboratóriumokból kiszabadult géneket már nem lehet 
visszahívni, ha utólag bebizonyosodik, hogy hiba 
történt. A harc tehát az ellenzık- helyeslık két tábora 
között tovább folytatódik mind a termelés-
feldolgozás-forgalmazás- és fogyasztás, mind pedig a 
jogalkotás színterén. 
 
 
 
 
 

Lábjegyzet 
 
1 Egy belgiumi egyetemen 1982-ben fedezték fel 
kutatók azt a baktériumot, amely képes saját genetikai 
információinak egy részét továbbadni más 
élılényeknek, 1985-ben pedig megszületett 
laboratóriumi keretek között az elsı génmódosított 
gyapot. Ezzel indult el világot meghódító útjára a 
géntechnológia, borzolva a természetvédık, 
fogyasztóvédık és fogyasztók kedélyeit, nem ritkán 
csodát ajánlva a gazdáknak, Janus-arcúságával pedig 
megosztja mind a tudós társadalmat, mind a 
jogalkotás színterét. Forrás: KOVÁCS Krisztina: Mi 
az a génmanipuláció? IPM A Gondolkodó Ember 
Lapja, 2005 november, IV. évf., II. szám, 26-30. p. 
2 HESZKY László: A géntechnológia a globalizáció 
részévé vált. Forrás (2008. március 16.): 
http://www.biokultura.org/kiadvanyok/biokultura_ 
folyoiratok/2006/2006_2.htm  
3 A növénynemesítés során egymáshoz közel álló, 
rokon növényfajok keresztezése történik, hogy az 
utódokban szebb, életképesebb legyen a növény 
illetve annak termése. A géntechnológia során viszont 
egymástól egészen távol álló fajok génjeit ültetik át, 
például brazildió génjét ültetik a szójába. Így a 
növénynemesítéssel új tulajdonságot nem lehet 
bevinni az utódokba, a géntechnológiával viszont 
bármilyen tulajdonság továbbvihetı. 
4 Bár akad olyan növénygenetikus, aki 

zufrieden stellend. Die Tatsache jedoch, dass es in der 
Welt nicht die Geldmenge gibt, die zur beruhigenden 
Untersuchung aller möglicher gesundheitlicher und 
ökologischer Auswirkungen der Genmanipulationen 
ausreichen würde, muss einen nachdenklich 
stimmen.92 
 
Abschlussgedanken 
 
Die im vorliegenden Artikel dargestellten Gedanken 
sind nur Krümchen in der riesengroßen Fundgrube der 
GVO-Debatten, aber vielleicht genügen sie, den 
Gesetzgeber, den Rechtsanwender und den 
Verbraucher zur Vorsicht zu mahnen. Ich wies in der 
Einleitung darauf hin, dass die Gentechnologie eine 
sehr junge Wissenschaft ist, und mangels Zeit kann 
man die Dauerwirkungen der Genmodifizierung noch 
nicht absehen. Die Menschheit spielt praktisch mit 
dem Feuer, denn die in den Laboratorien entfesselten 
Gene können nie mehr zurückgerufen werden, wenn 
es sich später herausstellen sollte, dass dem Menschen 
ein Fehler unterlaufen ist. Der Kampf zwischen den 
Gegnern und den Befürwortern geht also weiter, 
sowohl auf dem Gebiet des Anbaues, der 
Verarbeitung, des Inverkehrbringens, des Ver-
brauches, als auch in der Gesetzgebung.  
 
 

Fußnoten 
 
1 Im Jahre 1982 wurde eine Bakterie von 
Wissenschaftlern einer belgischen Universität 
entdeckt, die einen Teil ihrer eigenen genetischen 
Informationen an andere Lebewesen weitergeben 
kann, und im Jahre 1985 schlüpfte die erste GV-
Baumwolle aus. In: KOVÁCS Krisztina: Mi az a 
génmanipuláció? [Was ist Genmanipulation?] IPM A 
Gondolkodó Ember Lapja [Das Blatt des denkenden 
Menschen], November 2005, Jg. IV, Nr. II, S. 26-30. 
2 HESZKY László: A géntechnológia a globalizáció 
részévé vált. [Die Gentechnologie wurde zum Teil der 
Globalisierung.] In (16. 03. 2008.): 
http://www.biokultura.org/kiadvanyok/biokultura_ 
folyoiratok/2006/2006_2. htm 
3 Bei der Pflanzenveredelung werden verwandte Arten 
kreuzt, so werden die Abkömmlinge z.B. schöner, 
größer oder lebensfähiger; aber bei der 
Genmodifizierung verwendet man die Gene ganz 
unterschiedlicher Arten, z.B. das Gen der Brasilnuss 
wird in die Soja transplantiert. Durch Pflanzen-
veredelung kann man in die Abkömmlinge keine 
neuen Eigenschaften hineinbringen, aber mit der Hilfe 
der Genmodifizierung ist es möglich. 
4 Obwohl es Pflanzengenetiker gibt, die diesen Ablauf 
Pflanzenveredelung nennen, kann man sehen, wenn 
die Frage aus wissenschaftlichem Aspekt geprüft 
wird, dass die zwei Begriffe einander ausschließen. Es 
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növénynemesítésnek nevezi az eljárást, tudományos 
szempontból vizsgálva a két terminus technicust 
látható, hogy az egyik kizárja a másikat. A 
géntechnológiának a növénynemesítés eszköztárában 
való elhelyezése helytelen, annak ellenére, hogy akad, 
aki egy pontosabb, célirányosabb eszközként jelöli 
meg a spontán szelekció, a fajok közötti keresztezés 
és az indukált mutáció egymást követı sorában. 
Interjú Dudits Dénes növénygenetikussal: Aki ostoba, 
nagyon le fog maradni. Forrás (2008. április 18.): 
http://index.hu/tudomany/dudits4638/ A cikkre 
Darvas Béla ökotoxikológus válasza: Molekuláris 
svindli. (Dudits Dénesnek dedikálva.) Forrás (2008. 
április 18.): http://index.hu/velemeny/olvir/ 
darvas3373/ 
5 1998. évi XXVII. törvény a géntechnológiai 
tevékenységrıl, 2. § g) pont. 
6 Straughan, in: DARVAS Béla: A genetikailag 
módosított élıszervezetek kibocsátásának környezeti 
kockázatai. Fenntartható Fejlıdés Bizottság, 2007. 
7 Génfertızés, antibiotikum-rezisztencia, egészségká-
rosító hatás, a növény általi toxin-túltermelés és annak 
talajbani lassú lebomlása. 
8 Rovarölı hatású méreg termelése, toxintermelés, 
csökkenı gyomirtószer-felhasználás, magasabb 
terméshozam. 
9 A GM kukorica hibridek termesztésének elınyeit és 
hátrányait összegezve, pártatlanul mutatja be a 
magyar gazdáknak szóló nyílt levelében Heszky 
László akadémikus. Forrás: HESZKY László: A GM 
kukorica hibridek termesztésének elınyei és hátrányai 
– nyílt levél a magyar gazdáknak. Magyar 
Mezıgazdaság 2008. április 2. 
10 Heszky László szerint felelısséggel tartozunk az 
utánunk következı generációknak azzal, hogy a 
jelenlegi tudatlanságunk adta bátorságunkkal ne 
okozzunk helyrehozhatatlan károkat a természetes 
élıvilágban és a kultúrflórában. In: Visszafordít-
hatatlan génszennyezés. Biokultúra, XVII. évf., 2. 
szám. Letölthetı (2008. március 25.): 
http://www.biokultura.org/kiadvanyok/biokultura_ 
folyoiratok/2006/2006_2.htm  
11 A világon az elsı helyen az USA áll, az összesen 
megtermesztett GM-növények körülbelül 63 %-át itt 
termesztik. Ezután Argentína következik a sorban 21 
százalékos világpiaci részesedésével. Kanada 6, 
Brazília 4, Kína 4, Dél-Afrika 1 százalékkal veszi ki 
részét a világban folyó termelésbıl, mindezek pedig 
összesen 99 százalékot adnak. A maradék egy 
százalékon tehát a világ többi országa osztozik. Forrás 
(2008. 02. 21.): Kutatószolgálati jelentés a géntech-
nológiáról II. Koegzisztencia szabályozás. Letölthetı: 
http://www.mkogy.hu/biz/mb/dokumentum/gentech. 
pdf 
12 http://www.isaaa.org 
13 A Monsanto adatai szerint ez az adat 400 millió 
hektárt jelent a világon. In (2008. február 24.): 

ist ein Irrtum, die Gentechnologie im Arsenal der 
Pflanzenveredelung zu platzieren, obwohl es 
Menschen gibt, die die Genmodifizierung als ein 
zielstrebigeres Mittel in die Reihe: spontane 
Selektion, Kreuzung zwischen den Arten und 
Induktionsmutation stellen. Trotz alledem vertritt der 
Pflanzengenetiker Dénes Dudits diese Meinung. In: 
Interjú Dudits Dénes növénygenetikussal: [Interview 
mit dem Pflanzengenetiker Dénes Dudits:] Aki 
ostoba, nagyon le fog maradni. [Wer erzdumm ist, 
wird zurückbleiben.] In (18. 04. 2008): http://index. 
hu/tudomany/dudits4638/ Die Antwort auf den 
Artikel gibt der Ökotoxikologe Béla Darvas in seiner 
Schrift: Molekuláris svindli. [Molekularer 
Schwindel.] Dudits Dénesnek dedikálva. [Dediziert an 
Dénes Dudits.] In (18. 04. 2008): 
http://index.hu/velemeny/olvir/ darvas3373/ 
5 Das Gesetz 1998: XXVII über die 
gentechnologische Tätigkeit § 2, Punkt g) 
6 Straughan, in: DARVAS Béla: A genetikailag 
módosított élıszervezetek kibocsátásának környezeti 
kockázatai. [Umweltrisiken der Emission von GVO], 
Fenntartható Fejlıdés Bizottság [Kommission für die 
nachhaltige Entwicklung], 2007. 
7 z.B. Geninfektion, Resistenz gegenüber Antibiotika, 
gesundheitsschädliche Wirkung, Toxin-Über-
produktion und dessen langsamer Abbau im Boden. 
8 z.B. Insektenbekämpfungsmittel produzieren, Toxin 
produzieren, weniger Unkrautvertilgungsmittel not-
wendig, höherer Ertrag. 
9 Die Vorteile und Nachteile der GVO-
Maiskultivierung werden den ungarischen Landwirten 
vom Akademiker László Heszky in seinem offenen 
Brief unparteiisch vorgestellt. In: HESZKY László: A 
GM kukorica hibridek termesztésének elınyei és 
hátrányai – nyílt levél a magyar gazdáknak [Die 
Vorteile und Nachteile des Anbaues von GV-Mais – 
Ein offener Brief an die ungarischen Landwirte]. 
Magyar Mezıgazdaság [Ungarische Landwirtschaft], 
2. April 2008. 
10 Nach der Meinung von László Heszky haften wir 
gegenüber den folgenden Generationen für irreparable 
Schäden an der natürlichen Umwelt und an der 
Kulturflora, die wir mit der Courage unseres heutigen 
Unwissens verursachen. Siehe Visszafordíthatatlan 
génszennyezés. [Irreversible Genverschmutzung.] 
Biokultúra, Jg. XVII, Nr. 2. In (25. 03. 2008): 
http://www.biokultura.org/kiadvanyok/biokultura_ 
folyoiratok/2006/2006_2.htm 
11 GVO-Anbau in der Welt: 63% – USA, 21% – 
Argentinien, 6% – Kanada, 4% – Brasilien, 4% – 
China, 1% – Südafrika. Das macht insgesamt 99% 
aus, den restlichen 1% produzieren die restlichen 
Länder der Welt. In: Kutatószolgálati jelentés a 
géntechnológiáról II. Koegzisztencia szabályozás. 
[Forschungsdienstlicher Bericht über die 
Gentechnologie II. Die Regelung der Koexistenz.] 
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http://www.monsanto.hu/?Balmenu=biotechnologia& 
Tartalom=biotech 
14 Forrás (2008. május 24.): Új Föld Barátai 
tanulmány a génmódosított növényekrıl 
http://www.mtvsz.hu/hirek_list.php? which=254 
15 Forrás (2008. február 23.): www.mtvsz.hu  
16 A génkezelt élelmiszer megosztja a világot. Forrás 
(2006. május 12.): http://www.origo.hu/uzletinegyed/ 
hirek/vilaggazdasag/20060509agenkezelt.html? 
pIdx=3 
17 Angol nyelvő szakirodalomban substantial 
equivalence a megjelölése. 
18 Például Darvas Béla, Pusztai Árpád, Bardócz 
Zsuzsa. 
19 FAO, Food and Agriculture Organization of the 
United Nations, az ENSZ Élelmezési és 
Mezıgazdasági Szervezete; WHO, World Health 
Organization, Egészségügyi Világszervezet. 
20 OECD: Organisation for Economic Cooperation 
and Development, Gazdasági Együttmőködési és 
Fejlesztési Szervezet. 
21 SZEITZNÉ: Genetikailag módosított élelmiszerek. 
Élelmezési Ipar, LVII. évf., 2003, 12. szám, 362. p.  
22 Forrás (2008. április 18.): Szabadúszók és 
szélkakasok. Pusztai Árpáddal, a Skót Tudományos 
Akadémia tagjával Darvas Béla készített interjút. 
http://www.es.hu/pd/ 
display.asp?channel=INTERJU0335  
23 Pusztai Árpád szerint ez fából vaskarika. Forrás 
(2008. április 18.): Szabadúszók és szélkakasok. 
Pusztai Árpáddal, a Skót Tudományos Akadémia 
tagjával Darvas Béla készített interjút. 
http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=INTERJU 
0335 
24 PUSZTAI Árpád – BARDÓCZ Zsuzsa: A 
genetikailag módosított élelmiszerek biztonsága. 
Budapest, 2006, Természetesen Alapítvány, 80. p. 
25 Az Európai Parlament és a Tanács 1829/2003/EK 
Rendelete a géntechnológiával módosított élelmiszer-
ekrıl és takarmányokról, 4. cikk 1) bek. c) pont. 
26 A genom egy szervezet teljes örökítı információját 
jelenti, amely a DNS-ben van kódolva. A kifejezést 
elıször 1920-ban Hans Winkler, a hamburgi egyetem 
botanikus professzora használta. Forrás (2008. május 
7.): http://hu.wikipedia.org/wiki/Genom 
27 PUSZTAI – BARDÓCZ: Op. cit. 37-38. p. 
28 Forrás: Szabadúszók és szélkakasok. Op. cit. 
29 Forrás: Szabadúszók és szélkakasok. Op. cit.  
30 Bt-növény: Egy természetben is elıforduló 
baktérium (Bacillus thuringiensis, röviden Bt) génjét 
fecskendezték a növénybe, ami ettıl fogva állandóan 
egy Bt-toxin nevő, egyes rovarokra mérgezı anyagot 
fog termelni. Forrás (2008. május 7.): 
http://www.greenpeace.hu/index.php?m=kampany& 
alm=3&sub=1&lap=87& id=171 
31 Forrás: Szabadúszók és szélkakasok. Op. cit. 
32 A WTO döntése értelmében az Európai Unió nem 

Herunterzuladen unter (21. 02. 2008): 
http://www.mkogy.hu/biz/mb/dokumentum/gentech. 
pdf 
12 http://www.isaaa.org 
13 Gemäß den Angaben von Monsanto bedeutet es 400 
Millionen Hektar in der Welt. In (24. 02. 2008): 
http://www.monsanto.hu/?Balmenu=biotechnologia& 
Tartalom=biotech 
14 In (24.05.2008): Neue Monographie von Friend of 
the Earth über die GV-Pflanzen. 
http://www.mtvsz.hu/hirek_list. php?which=254 
15 In (23.02.2008): www.mtvsz.hu  
16 In (12.05.2006): A génkezelt élelmiszer megosztja a 
világot [Das GV-Lebensmittel dividiert die Welt 
auseinander] http://www.origo.hu/uzletinegyed/hirek/ 
vilaggazdasag/ 20060509agenkezelt.html?pIdx=3 
17 In der englischen Fachliteratur nennt man es 
substantial equivalence. 
18 z.B. Béla Darvas, Árpád Pusztai, Zsuzsa Bardócz. 
19 FAO, Food and Agriculture Organization of the 
United Nations; WHO, World Health Organization. 
20 OECD: Organisation for Economic Cooperation 
and Development. 
21 Gemäß dem Artikel „Die genetisch veränderten 
Lebensmittel“ von SZEITZNÉ. In: Élelmezési Ipar 
[Lebensmittelindustrie], Jg. LVII (2003), Nr. 12, S. 
362. 
22 In (20.07.2008): http://www.umweltbundesamt.at/ 
presse/lastnews/newsarchiv_2002/news020806/ 
23 Nach der Meinung von Árpád Pusztai ist es ein 
Ding der Unmöglichkeit, der reinste Unsinn. In 
(18.04.2008): Szabadúszók és szélkakasok 
[Freiberufler und Wetterfahnen] Árpád Pusztai, 
Mitglied der Schottischen Akademie der 
Wissenschaften wurde von Béla Darvas interviewt. 
http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=INTERJU 
0335 
24 PUSZTAI Árpád – BARDÓCZ Zsuzsa: A 
genetikailag módosított élelmiszerek biztonsága 
[Sicherheit der genetisch veränderten Lebensmittel]. 
Budapest, 2006, Természetesen Alapítvány [Stiftung 
„Natürlich“], S. 80. 
25 Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 22. September 2003 
über genetisch veränderte Lebensmittel und 
Futtermittel, Artikel 4 Absatz 1 Punkt c) 
26 Das Genom bedeutet die ganze DNS-Information 
eines Organismus. Der Ausdruck wurde zuerst im 
Jahre 1920 vom Botanikprofessor Hans Winkler 
verwendet. In (07.05.2008): http://hu.wikipedia.org/ 
wiki/Genom 
27 Siehe Anm. 24, S. 37-38. 
28 Siehe Anm. 23. 
29 Siehe Anm. 23. 
30 Bt-Pflanze: Das Gen eines Bakteriums (Bacillus 
thuringiensis, kurz. Bt.), das auch in der Natur 
vorhanden ist,  wurde in eine andere Pflanze injiziert, 
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tilthatja meg a GMO-kat. 
33 1998 és 2004 között az EU nem engedélyezett a 
területén genetikailag módosított organizmusokat, 
ezért az USA, Kanada és Argentína a WTO-hoz 
fordult, melynek Döntıbizottsága kimondta, hogy a 
rendelkezés illegális volt, és a moratóriumot fel kellett 
oldania. 
34 Horizontális megközelítés: a genetikailag 
módosított organizmusokkal kapcsolatos általános 
kérdésekre vonatkozik az adott szabályozás. 
35 DOMONKOS N. Márton: A biotechnológia 
élelmiszeripari és mezıgazdasági alkalmazásának 
egyes jogi kérdései, különös tekintettel az EU 
szabályozására. Forrás (2008. február 1.):  
www.jogiforum.hu/publikaciok/170 
36 Vertikális szabályozás: a joganyag az egyes 
szektorokra, termékekre vagy kibocsátási módokra 
vonatkozik. 
37 Az irányelvet az egyes tagállamoknak át kell 
ültetniük a jogrendszerükbe, a rendelettel ellentétben, 
mely közvetlenül alkalmazandó. 
38 Az elıvigyázatosság elve (precautonary principle) 
alapján megfelelıen a tagállamok gondoskodnak 
arról, hogy minden megfelelı intézkedést 
megtegyenek azon emberi egészségre és környezetre 
gyakorolt kedvezıtlen hatások elhárítása érdekében, 
amelyek a GMO-k szándékos kibocsátásából vagy 
forgalomba hozatalából eredhetnek. 
39 European Food Safety Authority, azaz Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hivatal. 
40 GM Élelmiszer és Takarmány Rendelet. 
41 Mellékelni kell egy környezeti hatástanulmányt és 
táplálkozásbiztonsági vizsgálatokat is. Ezekkel kell 
igazolnia a kérelmezınek, hogy a GMO az emberi 
környezetre és egészségre nem jelent veszélyt. 
42 A termékeken jelölni kell, amennyiben a gyártó 
annak elıállítása során genetikailag módosított 
összetevıt alkalmazott. Errıl bıvebben lásd: a Jelölés 
alcímet! 
43 A hagyományos, a bio- és a GM-területek egymás 
mellett történı hasznosítása. 
44 Az Európai Unió 2003. július 23-án bocsátotta ki 
2003/556/EC ajánlását a géntechnológiával 
módosított, a hagyományos, valamint az ökológiai 
gazdálkodással termesztett termékek adott térségben 
együtt folytatott termesztésérıl. 
45 Alkotmány 18. § A Magyar Köztársaság elismeri és 
érvényesíti mindenki jogát az egészséges 
környezethez. 
46 Alkotmány 70/D. § (1) A Magyar Köztársaság 
területén élıknek joguk van a lehetı legmagasabb 
szintő testi és lelki egészséghez. (2) Ezt a jogot a 
Magyar Köztársaság a munkavédelem, az 
egészségügyi intézmények és az orvosi ellátás 
megszervezésével, a rendszeres testedzés 
biztosításával, valamint az épített és a természetes 
környezet védelmével valósítja meg. 

die von da an das Insektenbekämpfungsmittel Bt-
Toxin selbst produzierte. In (07.05.2008): 
http://www.greenpeace.hu/index.php?m=kampany& 
alm=3&sub=1&lap=87&id =171 
31 Siehe Anm. 23. 
32 Gemäß der Entscheidung der WTO kann die EU die 
GVO nicht verbieten. 
33 Zwischen 1998 und 2004 erlaubte die EU keine 
genetisch veränderten Organismen, deshalb wandten 
sich die USA, Kanada und Argentinien an die WTO, 
deren Schiedskommission die Verordnung für illegal 
erklärte, und das Moratorium musste aufgehoben 
werden. 
34 Horizontale Annäherung: die Regelung betrifft die 
allgemeinen Fragen. 
35 DOMONKOS N. Márton: A biotechnológia 
élelmiszeripari és mezıgazdasági alkalmazásának 
egyes jogi kérdései, különös tekintettel az EU 
szabályozására. [Einzelne rechtliche Fragen der 
lebensmittelindustriellen und landwirtschaftlichen 
Anwendung der Biotechnologie]. In (01.02.2008): 
www.jogiforum.hu/ publikaciok/170 
36 Vertikale Regelung: die Regelung betrifft die 
einzelnen Sektoren, Produkte oder die Art und Weise 
der Erlassung. 
37 Richtlinien müssen von den einzelnen 
Mitgliedstaaten in ihr Rechtssystem umgesetzt 
werden, wogegen Verordnungen direkt anwendbar 
sind. 
38 Gemäß dem Prinzip der Vorsorge (precautionary 
principle) haben die Mitgliedstaaten alle 
Vorkehrungen zu treffen, die ungünstigen Wirkungen 
von GVO auf die Gesundheit und Umwelt zu 
vermeiden. 
39 European Food Safety Authority, d.h. Europäische 
Behörde für Lebensmittelsicherheit. 
40 Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 22. September 2003 
über genetisch veränderte Lebensmittel und 
Futtermittel. 
41 Eine Studie über die Auswirkungen auf die Umwelt 
und Prüfungen zur Lebensmittelsicherheit sind 
beizufügen. Dadurch hat der Antragsteller 
nachzuweisen, dass die GMO für die menschliche 
Umwelt und Gesundheit keine Gefahr bedeutet. 
42 Am Produkt ist anzugeben, wenn der Hersteller im 
Laufe der Herstellung GVO verwendet hat. Siehe 
unten bei „Kennzeichnung“. 
43 Die Nutzung von traditionellen, öko- und GV-
Flächen neben einander. 
44 Empfehlung 2003/556/EC. 
45 Die ungarische Verfassung (§ 18) anerkennt das 
Recht jedes Staatsangehörigen auf die gesunde 
Umgebung. 
46 Ungarische Verfassung, § 70/D, Abs. 1: „Personen, 
die in der Republik Ungarn leben, haben ein Recht auf 
die bestmögliche körperliche und seelische 
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47 Például Dudits Dénes Prof. Fıigazgató, MTA, 
Szegedi biológiai Központ, a Barabás Zoltán 
Biotechnológiai Egyesület alapítója (Honlapjuk: 
http://zoldbiotech.uw.hu/), vagy Györgyey János 
biológus, a Szegedi Biológiai Központ kutatója. 
48 1996. évi LIII. törvény 9.§ (6) bekezdés. 
49 2002. évi LXVII. törvény. 
50 2006. évi CVII. törvény, Koegzisztencia Törvény. 
51 A 2005 januárja óta érvényben lévı moratórium 
alapján, melyet hazánk a 2001/18/EK irányelv 23. 
cikkére (védzáradék) hivatkozva hirdetett ki, tilos 
Magyarországon a GM-növények behozatala, 
termesztése és felhasználása. 
52 Gráf József agrárminiszter szavait idézve, nem 
dughatta tovább homokba a fejét a magyar 
törvényalkotás, nem tartható eredendı rossznak a 
génmódosítás, mert térnyerése folyamatos, és nem 
állítható meg sem hazánkban, sem Európában, sem 
pedig a világon. In (2008. március 21.): Búcsú a 
GMO-mentes Magyarországtól. http://index.hu/ 
tudomany/gmo200/  
53 TANKA Endre: A génmódosított növények hazai 
köztermeszthetıségének törvényességérıl In: In: 
CSÁK Csilla (Hrsg.): Ünnepi Tanulmányok 
Prugberger Tamás professzor 70. születésnapjára. 
Miskolc, 2007, Novotni Alapítvány. 
54 Például csak a végrehajtást 9 rendelet biztosítja. 
55 1998. évi XXVII. törvény Preambuluma. 
56 1998. évi XXVII. törvény 1. §. 
57 Zárt rendszer: a géntechnológiával módosított 
szervezeteknek, valamint azok bármilyen részének 
vagy származékának a szabad környezettel való 
érintkezését és a környezetbe való kijutását kizáró 
helyszín. 1998. évi XXVII. törvény a géntechnológiai 
tevékenységrıl 2. § h) pont. 
58 Kibocsátás: a géntechnológiával módosított 
szervezetek, illetve azok részeinek vagy 
kombinációjának a szabad környezetbe bármilyen 
módon történı juttatása. A nem zárt rendszerben 
végzett géntechnológiai módosítás, illetve a 
géntechnológiával módosított szervezet nem zárt 
rendszerben való felhasználása kibocsátásnak 
minısül. 1998. évi XXVII. törvény a géntechnológiai 
tevékenységrıl 2. § j) pont. 
59 A kísérleti kibocsátásokról, azok elhelyezkedésérıl 
a következı honlapon találhatók információk (2008. 
március 10.): http://biosafety.abc.hu/biosafe_hun.html 
60 Ha egy ország beengedi a genetikailag módosított 
növényeket a területére, onnantól kezdve senki sem 
tudja majd garantálni a GM-mentességet. 
61 A szakirodalomban elıforduló további 
megjelölések: védızóna, védıtávolság, elválasztó 
zóna, biztonsági vagy izolációs távolság. 
62 1998. évi XXVII. törvény 2. § q) pont. 
63 Ez azt jelenti, hogy egy 100 hektáros tábla 
belsejében mindössze 4 hektár GM-kukorica kerülhet. 
64 A 2005-ös év elején Németh Imre földmővelésügyi 

Gesundheit.“ 
47 Gesetz 1996:LIII, § 9, Abs. 6. 
48 Gesetz 2002:LXVII. 
49 Gesetz 2006:CVII (Koexistenz-Gesetz). 
50 Nach der Meinung des Agrarministers József Graf 
konnte der ungarische Gesetzgeber die Antwort nicht 
mehr länger aufschieben, die Genmodifizierung kann 
nicht ab ovo als schlecht deklariert werden, denn die 
Ausbreitung der GVO dauert an, und man kann sie 
weder in Ungarn, noch in Europa, noch auf der Welt 
stoppen. In (21.03.2008): Búcsú a GMO-mentes 
Magyarországtól [Abschied vom GVO-freien Ungarn] 
http://index.hu/ tudomany/gmo200/  
51 TANKA Endre: A génmódosított növények hazai 
köztermeszthetıségének törvényességérıl [Von der 
Legitimität der öffentlichen Kultivierung von GV-
Pflanzen in Ungarn]. In: CSÁK Csilla (Hrsg.): Ünnepi 
Tanulmányok Prugberger Tamás professzor 70. 
születésnapjára [Festschrift zum 70. Geburtstag von 
Professor Tamás Prugberger]. Miskolc, 2007, 
Novotni Alapítvány [Stiftung Novotni]. 
52 Die Vollstreckung wird z.B. durch neun 
Verordnungen sichergestellt. 
53 Präambel des Gesetzes 1998:XXVII. 
54 Gentechnikgesetz 1998:XXVII, § 1. 
55 Anwendung in geschlossenen Systemen: ein 
Arbeitsgang, bei dem Mikroorganismen genetisch 
verändert werden oder genetisch veränderte 
Mikroorganismen vermehrt, gelagert, verwendet, 
transportiert, zerstört oder beseitigt werden und bei 
dem physikalische Schranken oder eine Kombination 
von physischen Schranken mit chemischen und/oder 
biologischen Schranken verwendet werden, um ihren 
Kontakt mit der Bevölkerung und der Umwelt zu 
begrenzen. Gesetz 1998:XXVII über die 
gentechnologische Tätigkeit, § 2, Punkt h) 
56 Absichtliche Freisetzung: jede Art von 
absichtlichem Ausbringen eines GVO oder einer 
Kombination von GVO in die Umwelt, bei dem keine 
spezifischen Einschließungsmaßnahmen angewandt 
werden, um ihren Kontakt mit der Bevölkerung und 
der Umwelt zu begrenzen und ein hohes 
Sicherheitsniveau für die Bevölkerung und die 
Umwelt zu erreichen. Gentechnikgesetz 1998:XXVII 
über die gentechnologische Tätigkeit, § 2, Punkt j) 
57 Man kann Informationen über die Versuche hier 
finden (10. 03. 2008): http://biosafety.abc.hu/biosafe_ 
hun.html 
58 Wenn ein Staat die GV-Pflanzen zulässt, wird die 
GVO-Freiheit nie mehr garantiert werden können. 
59 In der Fachliteratur nennt man sie noch: 
Schutzzone, Sicherheits- oder Isolationsabstand, usw. 
60 Gentechnikgesetz 1998:XXVII § 2, Punkt q) 
61 Das bedeutet, dass im Inneren einer Fläche von 100 
Hektar nur auf 4 Hektar GV-Mais angebaut werden 
kann. 
62 Anfang 2005 verlangte der ungarische 
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és vidékfejlesztési miniszter a Magyar Tudományos 
Akadémiától egy tudományosan megalapozott 
állásfoglalást kért a génmódosított, a hagyományos, 
valamint a biotermékek adott térségben együtt 
folytatott termesztésérıl, röviden a koegzisztenciáról. 
Az állásfoglalás olvasható a Magyar Tudomány 
2005/08-as számának 1026. oldalán, melynek itt a 
témám szempontjából fontosabb részeit emelem ki. 
65 Pollencsapda: a laboratóriumokban lévı 
pollencsapda kétóránként naponta összesen 14 
köbméter levegıt szív be. A berendezésen lévı 
ragasztószalagon megtapadnak a levegıben lévı 
pollenszemek, így vizsgálhatóak. Forrás (2008. május 
7.): http://www.allergiainfo.hu/inda2sz.html 
66 Forrás (2007. október 12.): FigyelıNet: 
Határainkon a román génszennyezés. 
http://www.fn.hu/uzlet/20071012/hatarainkon_roman 
_genszennyezes/?oldal=2&action =nyomtat 
67 Saját bibéjét saját virágporával megtermékenyítı 
növény. 
68 1998. évi XXVII. törvény 21/C § (1) és (2) 
bekezdés; hozzájárulás- és nyilatkozat minta: 
86/2006. (XII. 23.) FVM rendelet 2. sz. melléklet. 
69 Lásd: Génmódosításban legyıztük Brüsszelt. Forrás 
(2008. 02. 21.): http://www.fn.hu/uzlet/20070220/ 
genmodositasban_legyoztuk_brusszelt/   
70 Polgári Törvénykönyv 345. §. 
71 Gtv. 21/D § (6) bek. 
72 TANKA: Op. cit. 
73 Toszkána mezıgazdasági minisztere szerint azért 
fontos ilyen régiók létrehozása, mert az összefogás 
elengedhetetlen pozíciójuk megerısítéséhez ebben a 
vitában. A csatlakozó miniszterek mind azért 
harcolnak, hogy a kérdéssel a legmagasabb politikai 
szinteken foglalkozzanak. HOMOKI Hajnalka: GMO 
mentes övezetek. Biokultúra, XVII. évf., 2. szám. 
Forrás (2008. már-cius 25.): http://www.biokultura. 
org/kiadvanyok/biokultura_folyoiratok/2006/2006_2. 
htm  
74 TANKA: Op. cit. 
75 A szám a csatlakozó települések és régiók 
függvényében folyamatosan változik. 
76 A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 
úgy döntött egyhangúlag, hogy a GMO-kat nem 
engedi be a régióba. A Tanács véleménye szerint saját 
hatáskörében hozott önkéntes vállalása nem áll 
ellentétben a téma európai és magyar jogi 
szabályozásával. Forrás (2008. március 25.): 
http://www.biokultura.org/kiadvanyok/biokultura_ 
folyoiratok/2006/2006_2.htm  
77 1829/2003/EK Rendelet (GM Élelmiszer és 
Takarmány Rendelet) 13. cikk Követelmények (1) 
bek. a)-e) pont. 
78 Ha szándékosan került bele a termékbe a GMO, 
akkor a határértékre tekintet nélkül jelölni kell a 
címkén annak jelenlétét. 
79 Mint ahogyan lehetséges, hogy egy pohár sörtıl az 

Agrarminister Imre Németh eine Studie von der 
Ungarischen Akademie der Wissenschaften über die 
Koexistenz, die in der Zeitschrift Magyar Tudomány 
[Ungarische Wissenschaft] zu lesen ist, ich hebe hier 
nur die wichtigsten Punkte hervor. (Magyar 
Tudomány, Nr. 2005/08, S. 1026.) 
63 FigyelıNet: Határainkon a román génszennyezés. 
[Rumänische Genverschmutzung schon an der 
ungarischen Grenze.] In (12.10.2007):  
http://www.fn.hu/uzlet/20071012/hatarainkon_roman 
_genszennyezes/?oldal=2&action=nyomtat 
64 Eine Pflanze, die ihr eigenes Gynäzeum mit ihrem 
eigenen Blütenstaub besamt. 
65 Verordnung 86/2006 (XII. 23.) des 
Agrarministeriums, § 2. 
66 Vgl. Génmódosításban legyıztük Brüsszelt. [In 
Genmodifizierung besiegten wir Brüssel.] In 
(21.02.2008): http://www.fn.hu/uzlet/20070220/ 
genmodositasban_legyoztuk_brusszelt/  
67 Siehe Anm. 51. 
68 Gentechnikgesetz § 21/D, Absatz 6. 
69 Ungarisches Bürgerliches Gesetzbuch § 345. 
70 Nach Meinung des Agrarministers von Toskana 
sind diese Regionen wichtig und ein 
Zusammenschluss ist unerlässlich, um die eigenen 
Positionen in der Debatte zu stärken. Die sich 
angeschlossenen Minister kämpfen alle dafür, dass 
sich mit dieser Frage die höchste Ebene der Politik 
beschäftigen soll. HOMOKI Hajnalka: GMO mentes 
övezetek [GVO-freie Zonen]. Biokultúra, Jg. XVII, 
Nr. 2. In (25.03.2008): http://www.biokultura.org/ 
kiadvanyok/biokultura_folyoiratok/2006/2006_2.htm  
71 Siehe Anm. 51. 
72 Die Zahl steigt laufend. 
73 Verordnung 1829/2003/EG (GV Lebensmittel- und 
Futterverordnung) Artikel 13 Anforderungen Abs. 1 
Punkt a)-e) 
74 Wenn der GVO absichtlich beigemengt wurde, 
muss der GVO-Gehalt ohne Rücksicht auf den 
Grenzenwert gekennzeichnet werden. 
75 Wie es möglich ist, dass ein Glas Bier die 
Verdauung verbessert, aber von drei Glas Bier 
bekommt man auch schon bessere Laune. 
76 OÉTI ist in Ungarn das Landesinstitut für 
Lebensmittelsicherheit und Ernährungswissenschaft. 
77 Die Kampagne gegen die Genmodifizierung: 
www.greenpeace.hu 
78 Der Zivilprozess läuft. Nach Meinung des 
Akademikers Dénes Dudits kann man sich bei der 
Messung des GVO-Gehalts sehr leicht verfehlen. 
79 Die diesbezügliche Monographie ist zu lesen unter 
(20.04.2008): http://www.foeeurope.org/press/2003/ 
accessionreportongmos_final.pdf 
80 Egymillió európai követeli a hús- és tejtermékek 
GMO jelölését [Eine Million Europäer verlangen die 
GVO-Kennzeichnung auf Fleisch- und 
Milchprodukten]. In (24.02.2008): http://nol.hu/cikk/ 
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embernek csak az emésztése javul, 3 pohártól pedig 
már a kedve is. 
80 Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástu-
dományi Intézet. 
81 Génmódosítás elleni kampány www.greenpeace.hu 
82 Továbbra is folytatódik az adok-kapok a Szegedi 
Paprika Zrt. termékeivel kapcsolatban kialakult, 
immáron peres eljárásig eljutott ügyben. Dudits Dénes 
akadémikus szerint nagyon könnyen lehet hibázni a 
GMO- tartalom mérésénél. Forrás (2008. február 24.): 
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/greenpeace_ 
kontra_paprika/122938/ 
83 Az ezzel kapcsolatos tanulmányt lásd részleteiben 
(2008. április 20.): http://www.foeeurope.org/press/ 
2003/accessionreportongmos_final.pdf  
84 Egymillió európai követeli a hús- és tejtermékek 
GMO jelölését. Forrás (2008. február 24.): 
http://nol.hu/cikk/434266/ 
85 PUSZTAI – BARDÓCZ: Op. cit. 85. p. 
86 Biogeográfiai régió: növényzeti és éghajlati 
tulajdonságok alapján meghatározott régió. Az EU 15 
korábbi tagállamán belül hat biogeográfiai régiót 
jelöltek ki (boreális, kontinentális, alpin, atlantikus, 
mediterrán, makaronéziai). Magyarország csatla-
kozásával a régiók sora egy új, Magyarország teljes 
területét lefedı pannon régióval egészült ki. A pannon 
biogeográfiai régióban számos védendı olyan faj és 
élıhelytípus, ún. "pannonikum" található, amely a 
korábbi tagállamok területén nem fordul elı. Ezek 
élıhelyeit Magyarországnak is szakmai szempontok 
alapján, önállóan kellett meghatároznia a Natura 2000 
területek kijelölésével. Forrás (2008. május 7.): 
http://www.terport.hu/main.php?folderID=3222 
87 Több országban tiltja ki áruházaiból a GM- tartalmú 
élelmiszereket a Safeway, a Tesco, az Aldi, a Coop, 
ezek az áruk tehát idıvel eladhatatlanokká válnak. 
Lásd minderrıl: A józan ész szigete. Forrás (2008. 
április 21.): http://nol.hu/cikk/488793 A takarmány 
célú termesztés pedig nem garantálja a többi termény 
GM-mentességét. 
88 A pontos számadat jelölését mellızöm, mert a 
rendelkezésre álló adatok a szakirodalomban is 
eltérıek. 
89 Bakonyi Gábor, a Szent István Egyetem Állattani és 
Ökológiai Tanszékének vezetıje kutatásai. Lásd: 
Búcsú a GM-mentes Magyarországtól. Forrás (2008. 
március 20.): http://index.hu/tudomany/gmo200/ 
90 Békési László, az Állattenyésztési és 
Takarmányozási Kutatóintézet Méhtenyésztési és 
Méhbiológiai kutatócsoportjának tudomámyos 
fımunkatársa is arra a problémára hívja fel a 
figyelmet, hogy a GM-kukorica pollenjével táplált 
méhek lárváinak lassabb a fejlıdése. Lásd: Búcsú a 
GM-mentes Magyarországtól. Forrás (2008. március 
20.): http://index.hu/tudomany/gmo200/ 
91 Darvas Béla kutatási eredményei. Lásd: Búcsú a 
GM-mentes Magyarországtól. Forrás (2008. március 

434266/  
81 Siehe Anm. 24, Seite 85. 
82 Biogeografische Region: eine Region, die von 
pflanzlichen und klimatischen Eigenschaften 
festgelegt ist. Es wurden sechs biogeografische 
Regionen in Europa unterschieden: die atlantische, 
kontinentale, alpine, mediterrane, boreale und die 
makronesische Region. (Natura 2000) Mit dem 
Beitritt von Ungarn wurde diese Reihe um eine 
weitere Region erweitert, um die Biogeografische 
Region Pannon. Hier gibt es zahlreiche schutzwürdige 
Arten und Lebensräume, so genannte „Pannonika“, 
die es anderswo in Europa nicht gibt. In (07. 
05.2008): http://www.terport.hu/main.php?folderID= 
3222 
83 Viele Ketten, z.B. Safeway, Tesco, Aldi, Coop usw. 
verbieten die GV-Produkte in ihren Warenhäusern, so 
werden diese Waren allmählich unverkäuflich. In: A 
józan ész szigete [Die Insel des nüchternen 
Verstands]. In (21.04.2008): http://nol.hu/cikk/488793 
84 Genaue Zahlenangaben möchte ich nicht machen, 
da sie selbst in der Fachliteratur unterschiedlich sind. 
85 Die Forschungen von Gábor Bakonyi, 
Lehrstuhlleiter. Siehe Anm. 50. 
86 Die Forschungsergebnisse von Béla Darvas. Siehe 
Anm. 50. 
87 Z.B. das Cry1-Toxin, das zu den Lektinen gehört. 
88 Árpád Pusztai Prof. PhD, Mitglied der Schottischen 
Akademie, untersuchte, wie das Lektin die Verdauung 
der Ratten beeinflusst. Er sprach in einem 
Fernsehprogramm („Word in action“) über seine 
Ergebnisse, die besorgniserregend waren: in der Leber 
und im Magen der Ratten fand er Mutationen. Der 
Versuch wurde bald gestoppt, die Forschungsgruppe 
aufgelöst und der Professor pensioniert. 
89 Z.B. das Penizillin, das vom englischen Arzt Sir 
Alexander Fleming entdeckt wurde, wäre überflüssig. 
Die so genannte Newcastle Monographie beschäftigt 
sich damit, ob das Transgen in die Bakterien der 
menschlichen Verdauung hinübergehen kann. 
http://www.foodstandards.gov.uk/multimedia/pdfs/ 
gmnewcastlerereport.pdf 
90 Der größte Teil der Bevölkerung der EU lehnt die 
GV-Lebensmittel ab, in einzelnen Mitgliedstaaten 
(z.B. Frankreich) beschädigen die Aktivisten die 
GVO-Felder. In (25.03.2008): http://antsz.hu/okk/ 
okbi/hirek/gmo.htm 
91 GVO-Rundtisch [Géntechnológiai Kerekasztal]. In 
(16. 03. 2008): http://zoldbiotech.uw.hu/index.php? 
option=com_content&task=view&id=44&Itemid=12 
92 ÁCS Sándorné: Legyünk nagyon óvatosak! [Seien 
wir sehr vorsichtig!]. Biokultúra, Jg. XVII, Nr. 2 
(März-April). In (16.03.2008): http://www.biokultura. 
org/kiadvanyok/biokultura_folyoiratok/2006/2006_ 
2.htm 
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20.): http://index.hu/tudomany/gmo200/ 
92 Ilyen a  Cry1-toxin, mely a lektinek közé tartozik. 
93 Pusztai Árpád prof. PhD, a Skót Akadémia tagja a 
Rowett Intézetben végzett kutatásokat lektingénnel 
kezelt burgonyán, nevezetesen, hogy a levéltetvek 
emésztırendszerét károsító lektin milyen hatást 
gyakorol a gerincesek tápcsatornájára. Eredményei 
aggasztó tényekre hívták fel a figyelmet: a GM-
növénnyel etetett patkányok májában és gyomrában 
elváltozásokat tapasztaltak. A kísérletet a kezdeti 
szakaszban leállították, a kutatócsoportot feloszlatták, 
a professzort pedig nyugdíjazták, miután az intézet 
engedélyével a Word in action c. tévés mősorban 
beszámolt eredményeirıl. 
94 Sir Alexander Fleming angol orvos felfedezése, a 
penicilin, melyért 1945-ben Nobel-díjat kapott, 
feleslegessé válna. Az ún. Newcastle-tanulmány azzal 
foglalkozik, hogy átkerülhet-e az emberek 
bélrendszerében élı bélbaktériumokba a transzgén. 
http://www.foodstandards.gov.uk/multimedia/pdfs/ 
gmnewcastlerereport.pdf 
95 Az európai lakosság döntı hányada köztudottan 
elutasítja a GM-élelmiszereket, egyes uniós 
tagállamokban, pl. Franciaországban, pedig aktivisták 
megpróbálják károkozásukkal a termesztését is 
ellehetetleníteni. Forrás (2008. március 25.): 
http://antsz.hu/okk/okbi/hirek/gmo.html 
96 Forrás: Géntechnológiai Kerekasztal 2007. 03. 28. 
Lásd (2008. március 16.): http://zoldbiotech.uw.hu/ 
index.php?option=com_content&task=view&id=44& 
Itemid=12 
97 ÁCS Sándorné: Legyünk nagyon óvatosak! 
Biokultúra, XVII. évf., 2. szám (március-április). 
Forrás (2008. március 16.): http://www.biokultura.org 
/kiadvanyok/biokultura_folyoiratok/2006/2006_2.htm 
  
 
 

 


