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Innate
US 8.889.964 

B1/2014

pSIM1678 és pSIM1278 vektorok –

Agrobacterium-módszer

Solanum tuberosum; Solanum verrucosum; Solanum venturii
Asn1 – aszparaginsav-; PhL, R1, Inv – cukor-csökkentés;

Ppo5 – feketefoltosság ellen; Vnt1 – burgonyavész ellen
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Céltévesztés

I./ Fajidegen genetikai 

elemek

S. Q. Tsai

pontatlan



A CRISPR/Cas9 módszerrel végzett génterápia pontatlan. 

Sejtvonalon vizsgálva az átalakítások 21%-a hibás volt, 

ami később a sejtek rákos transzformálódását segíti. A 

véletlen vágások és átalakítások (többnyire deléciók) új 

típusú betegségeket is okozhatnak (Wellcome Sanger 

Institute – Kosicky et al. Nature Biotechnology doi:

10.1038/nbt.4192 – 2018. július 16. – lásd még 

magyarázatok a New Scientist, Scientific American 

népszerűsítő újságokban)



A CRISPR/Cas9 véletlen átalakításai révén növelheti a rák 

keletkezésének valószínűségét a Karolinska Institutet és az

University of Helsinki kutatói szerint (Haapaniemi et al. 

2018 Nature Medicine DOI: 10.1038/s41591-018-0049-z.)

A baktériumokból származó CRISPR/Cas9 rendszer 

emberi sejvonalon végzett vizsgálatokban változást 

okozott a p53-as fehérje képződésében. Ez a fehérje 

„egyféle elsősegélyként” működik a DNS-törések

esetében. A p53-fehérje hiánya a sejtek onkogén fejlődési 

irányát segíti. A genomszerkesztésnek ez a módja a 

génterápiában kockázatot hordoz, és további vizsgálata 

célszerű. Az egészségügy óvatos.

II. Mellékhatások
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Fazekas Sándor – FM

Alapvető Jogok Biztosa

2018. március

Nagy István – OMB előtt 

2018. május

EuropaBio ENSSER



EASAC

Az EASAC 15 fős ad hoc munkacsoport hozott létre. A 

bizottsági tagok többsége géntechnológusnak határozta 

meg magát, páran orvosnak. A svájci Bruno Studer az 

egyetlen, aki mezőgazdász. Kiadványuk 2017-ben jelent 

meg és az MTA is csatlakozott a megállapításaihoz.  

III. Ad hoc ajánlat
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ellentmondások



Nagy István (FM) – Agrárszektor „GMO-nak az tekinthető, amikor 

egy élőlényből származó genetikai állományt átviszünk egy másik 

élőlénybe […] így átvesszük a szerepet a Jóistentől…”

Petőházi Tamás (NAK) – Agrárszektor „…Magyarországon is el lehetne érni a nyugat-európai 

termésátlagokat, a hektáronkénti árbevételt pedig […] akár 100-150 ezer forinttal, vagyis átlagosan 

500 ezer forint körüli...”

Mártonffy Béla (NAK) – Agrárszektor „…a hazai kertészeti szektor versenyképessége múlhat azon, 

Magyarországon is alkalmazni lehet-e majd a precíziós növénynemesítési eljárásokat. Ezek nélkül –

állította – a hazai kertészeti ágazat olyan »termelési skanzenné« válhat...”

Győrffy Balázs (NAK) – VAOL „…a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke pedig –

az agrárminiszterrel egyetértésben – a precíziós genomszerkesztésben látja a jövőt…”

Hraskó Gábor (SzT) – Magyar Narancs blog „Lehetetlen nem észrevenni, hogy a címke-pártiak 

zömének valódi célja nem az informálás, hanem a géntechnológia alkalmazásának teljes 

ellehetetlenítése…”

V. Dilettáns ajánlók



2014-ben az európai fogyasztók 72%-a ellenezte a géntechnológiával 

módosított élelmiszerek fogyasztását.

Petőházi Tamás NAK: „A génszerkesztés látszik hazai szakértők szerint az 

egyedüli megoldásnak arra, hogy a haszonnövények teljesítményjavulásával 

érdemben növekedjen a szántóföldi növénytermelés árbevétele és nyeresége”. A 

genomszerkesztés gyakorlati eredményei nem ígérnek 20-30%-os növekményt. 

Az indiai gyapottermelők 2013-as öngyilkossági hullámának (135.000 farmer) 

oka az volt, hogy a menedzserek alaptalan ígéretekkel vezették félre őket.

Mártonffy Béla NAK: „…a hazai kertészeti szektor versenyképessége múlhat 

azon, Magyarországon is alkalmazni lehet-e majd a precíziós növénynemesítési 

eljárásokat”. A CC-csiperke nélkül kertészeti skanzenné válunk? A GSO

besorolású zöldségek és gyümölcsök többségét pontatlan Agrobacterium-

módszerrel állították elő. 

Győrffy Balázs NAK: „…a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke pedig – az 

agrárminiszterrel egyetértésben – a precíziós genomszerkesztésben látja a 

jövőt”. Mi Nagy István szakmai indoklása? A ZFN-rizs, CC-kukorica, CC-

csiperke és ODM-repce mit oldana meg nálunk? 



A Curia 111/18. sz. sajtóközleménye
(Luxembourg, 2018. július 25.)

„A mutagenezis útján nyert szervezetek 

GMO-knak minősülnek, és főszabály 

szerint vonatkoznak rájuk a GMO-król 

szóló irányelvben szereplő 

kötelezettségek.”



A hazai géntechnológia gyakorlati GMO-teljesítménye

Kukoricabogár-rezisztens és glyphosate-tűrő kukorica – kudarc

2006-ban az MTA MgKI (ig. Bedő Zoltán; kutatásvezető Marton L. Csaba) a 

Monsantoval martonvásári fajták módosításába kezdtek. A MON 88017 és 

MON 603-6 kukoricák a Monsanto birtokában voltak. A Jedlik Ányos NKFP 

(2008-2010) és az Agrisafe FP7 támogatását használták a munkához. A kutatási 

anyag 2009-ig Chile és Szlovákia között ingázott. 2009-ben Erdőhát területére 

kértek vetési engedélyt. A szaporító anyagot 2015-ben megsemmisítették.

Szárazságtűrő búza (AKR-304) – eladva

2002-2008 között az MTA SzBK Dudits Dénes vezetésével fejlesztette ki, majd 

2014-ben a fejlesztés korai állapotában eladta egy „francia” cégnek. A búza 

módosítását a Monsanto is felfüggesztette.

Mv 500 Bt (MON 810) kukorica – hírlapi kacsa

Az MTA MgKI 2008-ban jelentette be (ig. Bedő Zoltán) – Az első magyar GM-

fajtát Dél-Afrikában (Pannar Seed/Monsanto) állította elő, és világpiacra soha 

sem került. A módosítás nem volt magyar szellemi termék!

Glufosinate-tűrő növények – munkavállalás

Kifejlesztésében Dudits Dénes (MTA SzBK és GKI) külföldi tanulmányútja 

során (Hoechst AG) rész vett. Bayer-szabadalom (US5767367A – 1990-1997).



A hazai döntéshozás elkerülhetetlen lépései

- Miként képzeljük el a hazai mezőgazdaság jövőképét? GMO-

mentes termeléssel vagy ökotermelés-, méhészet, valamint 

minőségi vetőmag- és élelmiszer-előállítás mentesen?

- Ha a géntechnológia mezőgazdasági hasznosításába kezdünk, 

akkor az összes eddigi géntechnológiát megemlítő törvényünket 

módosítani kell.



Alaptörvény XX. cikk

(1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország genetikailag 

módosított élőlényektől mentes mezőgazdasággal, az egészséges 

élelmiszerekhez és az ivóvízhez való hozzáférés biztosításával, a 

munkavédelem és az egészségügyi ellátás megszervezésével, a sportolás és a 

rendszeres testedzés támogatásával, valamint a környezet védelmének 

biztosításával segíti elő.

Alaptörvény (javaslat)

(1) A hazai mezőgazdaság kiemelt értéke a nemzedékek során kifejlesztett 

nemzeti fajtakincs, amely védelmet érdemel.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország 

géntechnológiával módosított haszonnövényektől és -állatoktól mentes 

termeléssel éri el, ha azok párosodással (kiemelten idegenbeporzás) 

veszélyeztetik a nemzeti fajtakincs gyakorlatban lévő elemeinek genetikai 

azonosságát, a vetőmag-termesztést, az ökológiai gazdálkodást, a méhészeti 

termékek minőségét és a módosításmentes élelmiszer- és takarmányellátást.



Büntető Törvényv 362. § Aki az Európai Unióban

a) engedéllyel nem rendelkező géntechnológiával módosított növényfajta 

szaporítóanyagát az ország területére jogellenesen behozza, tárolja, 

szállítja, forgalomba hozza, vagy a környezetbe kijuttatja,

b) termesztési célú felhasználásra ki nem terjedő engedéllyel rendelkező 

géntechnológiával módosított növényfajta szaporítóanyagát a környezetbe 

jogellenesen kijuttatja,

c) termesztési célú engedéllyel rendelkező géntechnológiával módosított 

növényfajta szaporítóanyaga vonatkozásában a védzáradéki eljárás 

időtartamára biztonsági intézkedésként elrendelt behozatali, előállítási, 

tárolási, szállítási, forgalomba hozatali, felhasználási tilalmat megszegi,

vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Büntető Törvény (javaslat)

d) géntechnológiával módosított növényfajtával a nemzeti fajtakincset és 

vetőmag-gazdálkodást veszélyeztető gyakorlatot folytat,

(a védett természeti értékek terhére elkövetett büntetési tétel 1-5 év)



Javaslataim
(1) Az Alaptörvény módosítása, amely géntechnológiával 

módosított szervezetekről nyilatkozik, s indoklási rendszerének 

középontjában a nemzeti fajtakincs védelme áll.

(2) A Géntörvény módosítása, amely GMO (transzgenikus), GEO

(genomszerkesztett) és GSO (géncsendesített) szervezeteket 

különít el, és rendelkezéseit ezek mentén jogilag pontosítja.

(3) A Büntető törvény módosítása a (2) szerint.

(4) A géntechnológia ügyeivel érdemben foglalkozó, ellenőrzésre is 

alkalmas hivatal felállítása, amely a több száz géntechnológiával 

módosított fajtacsoport érdemi kezelését végzi hazánkban. Ezt a 

szakmai feladatot nem végezheti ma már időszaki munkában 

társadalmi szervezet (GEVB), s nem zárhatók ki belőle a 

géntechnológiával aktívan foglalkozó alkalmazott genetikusok és 

genetikai biztonsággal foglalkozó ökológusok sem.  
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