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(http://www.doktori.hu/index.php?menuid=192&sz_ID=387)

Prof. Dr. Balla László (DSc, mezôgazdaság) – a Magyar Tudományos Akadémia
Mezôgazdasági Kutató Intézetének nyugalmazott igazgatója; a Magyar Nö-
vénynemesítési Alapítvány elnöke; a Magyar Növénynemesítôk Egyesületének
alapítója és tiszteletbeli elnöke; a Debreceni Egyetem, Agrártudományi Cent-
rum, Karcagi Kutatóintézetének kutatója; a Szent István Egyetem c. egyetemi
tanára; a GMO-Kerekasztal tagja
(http://www.doktori.hu/index.php?menuid=192&sz_ID=4340)

Prof. Dr. Bardócz Zsuzsa (DSc, biológia) – a Debreceni Egyetem egyetemi tanára; a
Debreceni Egyetem Hankóczy Jenô Doktori Iskola törzstagja; a Géntechnoló-
giai Eljárásokat Véleményezô Bizottság volt tagja (2009–2010); a GMO-Kerek-
asztal volt tagja (2005–2010); 2010-tôl a VM Mezôgazdasági és Ipari Géntech-
nológiai Hatóság tagja
(http://www.doktori.hu/index.php?menuid=192&sz_ID=296)

Prof. Dr. Darvas Béla (DSc, biológia) – a Magyar Tudományos Akadémia Növény-
védelmi Kutatóintézet tudományos tanácsadója; a Debreceni Egyetem c. egye-
temi tanára; a Szent István Egyetem, Mezôgazdaság- és Környezettudományi
Kar – Magyar Tudományos Akadémia, Növényvédelmi Kutatóintézet kihe-
lyezett Ökotoxikológiai Tanszékének alapítója; az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem, Környezettudományi Doktori Iskolájának törzstagja; a GMO-Kerek-
asztal alapítója; a Géntechnológiai Eljárásokat Véleményezô Bizottság tagja
(2006– ), majd elnöke (2009– ); az Országos Tudományos Kutatási Alapprog-
ramok (OTKA) Bizottság tagja (2010– )
(http://www.doktori.hu/index.php?menuid=192&sz_ID=5627)

Dr. Fónagy Adrien (DSc, biológia) – a Magyar Tudományos Akadémia, Növény-
védelmi Kutatóintézet tudományos tanácsadója

Füsti Molnár Gábor – a Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Növény-
termesztési és Kertészeti Igazgatóságának vezetô fôtanácsosa; a Géntechnoló-
giai Eljárásokat Véleményezô Bizottság titkárságvezetôje



GMO-Kerekasztal – A GMO-Kerekasztalt 2005. szeptember 15-én hívta életre Dar-
vas Béla egy Illés Zoltánnal (ma a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára)
folytatott beszélgetés után, amelynek elôzménye az Egyesült Államok Nagy-
követénél elköltött, a GM-növényekrôl szóló munkavacsorájuk volt.1 Az elsô
tagok többsége Darvas Béla és Ángyán József ajánlása nyomán került ebbe a –
pártoktól független – szakmai testületbe. A GMO-Kerekasztal2 szakmai veze-
tôje 2005–2009 között Darvas Béla, míg 2009-tôl Székács András. A GMO-Ke-
rekasztal az Országgyûlés Mezôgazdasági Bizottságának (elnöke Font Sándor)
és az Országgyûlés Fenntartható Fejlôdés Bizottságának (elnöke Jávor
Benedek) hivatalos tanácsadó testülete;
http://www.bdarvas.hu/gmo

Dr.Gyulai Iván – a Miskolci Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlôdésért Alapítvány
elnöke; a Géntechnológiai Eljárásokat Véleményezô Bizottság volt tagja
(1999–2008)

Prof. Dr. Heszky László (DSc, biológia; a MTA rendes tagja) – a Szent István Egye-
tem, Mezôgazdaság- és Környezettudományi Kar, Genetika és Biotechnológi-
ai Intézetének professzora; a Szent István Egyetem, Növénytudományi Dok-
tori Iskolájának törzstagja és iskolavezetôje; a GMO-Kerekasztal volt tagja
(2005–2006); a Barabás Zoltán Biotechnológiai Egyesület volt tagja (1999–2010);
a Géntechnológiai Eljárásokat Véleményezô Bizottság tagja (1999–2006; 2010– );
a Mezôgazdasági Biotechnológus mester szak (MSc) alapító szakvezetôje
(http://www.doktori.hu/index.php?menuid=192&sz_ID=1028)

Dr. Rodics Katalin – a Vidékfejlesztési Minisztérium, Mezôgazdasági és Ipari Gén-
technológiai Hatóság tagja és szakmai vezetôje

Dr. habil Székács András (DSc, kémia) – a Magyar Tudományos Akadémia, Nö-
vényvédelmi Kutatóintézet, Ökotoxikológiai és Környezetanalitikai Osztályá-
nak vezetôje; a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem magán-
tanára; a Szent István EgyetemMezôgazdaság- és Környezettudományi Kar –
Magyar Tudományos Akadémia Növényvédelmi Kutatóintézet kihelyezett
Ökotoxikológiai Tanszékének vezetôje; a Szent István Egyetem, Környezettu-
dományi Doktori Iskolájának törzstagja; a GMO-Kerekasztal vezetôje (2009- );
a Biokontroll tudományos folyóirat fôszerkesztôje
(http://www.doktori.hu/index.php?menuid=192&sz_ID=5696)

Takács Eszter – a Szent István Egyetem Környezettudományi Doktori Iskolájának
PhD hallgatója; a Magyar Tudományos Akadémia, Növényvédelmi Kutatóin-
tézet, Ökotoxikológiai és Környezetanalitikai Osztályának segédmunkatársa

Dr. Takács-Sánta András (PhD, ELTE) – Eötvös Loránd Tudományegyetem, Termé-
szettudományi Kar, Környezettudományi Centrum adjunktusa

12 SZERZÔK

1 A további magyar résztvevôk: Bedô Zoltán (MTAMGKI), Kiss József (SzIE NV; jelenleg EFSA
GMO Panel tag) és Vass Ilona (OMFB/NKTH; jelenleg NIH)

2 AGMO-Kerekasztal igyekezett tagjai közé hívni a Barabás Zoltán Biotechnológiai Egyesület
mérsékeltebb, a hazai érdekeket képviselô tagjait is. Pillanatnyilag Jenes Barnabás (Mezô-
gazdasági Biotechnológiai Központ) a tagja.
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Szerkesztôi elôszó

Darvas Béla és Székács András
Magyar Tudományos Akadémia Növényvédelmi Kutatóintézet,

Ökotoxikológiai és Környezetanalitikai Osztály, 1022 Budapest, Herman Ottó u. 15.
E-mail: bdarvas@freemail.hu

A növényi géntechnológia által létrehozott fajtacsoportokat a piaci megje-
lenésük óta heves viták övezik Magyarországon.3 A vitára jellemzô, hogy míg
a kritikus hangvétel a piacon megjelenô elsôgenerációs GM-növények (jobbá-
ra Bt- és glyphosate-toleráns kukoricák) mellékhatásait vizsgáló tudományterü-
letekrôl (pl. környezettudományok és dietétika), addig a támogatás a GM-faj-
ták nemzetközi tulajdonosainak érdekképviseletét ellátó Barabás Zoltán Bio-
technológiai Egyesület4 (elnöke Dudits Dénes) nevû civilszervezettôl érkezik.
Ez utóbbi szószólói sem gondolják azt, hogy aMON 810 genetikai esemény-
számú GM-kukorica fajtacsoportra hazánknak gazdaságilag szüksége van, hi-
szen a hazai kukoricamoly (Ostrinia nubilalis) kártétel nem jelentôs. Azt felté-
telezik viszont, hogy a jelenlegi, aMON 810 kukorica vetésére vonatkozó mo-
ratórium (2005) megnehezíti a késôbbi GM-fajták gyakorlatba kerülését, illet-
ve csökkentik az erre a területre irányuló K+F befektetéseket. AGM-növények
termesztésével kapcsolatban 2006-tól pártok közötti egyetértéssel hozott
országgyûlési határozat van érvényben (53/2006 XI. 29 OGy határozat).5

Hazánk lakosságának többsége ellenzi a GM-alapanyagokból készülô élel-
miszereket. Az európai nemzetek többségéhez hasonlóan konzervatív mó-
don viszonyul az élelmiszereihez. Mindezt számtalan felmérés bizonyította.
Hazánk mezôgazdasági/élelmiszeripari jövôképében sem szerepel kedvez-
ményezett helyen ez a termesztési mód. Ennek a közgazdasági oka, hogy az
európai piacon nem versenyképesek a GM-termékek, ellentétben az ökoló-
giai termesztésbôl kikerülô minôségi élelmiszerekkel. Az ökológiai termesz-
tési mód viszont nem hajlandó befogadni a GM-fajtákat, sôt termesztésének
környezetében (lásd idegenbeporzó növények) sem látja szívesen az ilyen nö-
vényeket. A hazai gazdák többsége elzárkózott a GM-növények termesztésé-
tôl, így az ország jelentôs része GM-mentes övezetekhez csatlakozott.

3 Lásd http://www.bdarvas.hu/gmo – „Jelentôsebb közéleti viták” alatt
4 az EuropaBio szövetség tagja
5 http://www.bdarvas.hu/letoltes/mezogazdasagi_gentechnologia 140–142 old.
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Könyvünkben az utóbbi tíz év jelentôs környezettudományi eredményeit
és a termék-elôállítástól független, sokak által képviselt állásfoglalásait válo-
gattuk össze, aminek célja a GM-növények termesztésével kapcsolatos elôvi-
gyázatos és megfontolt álláspont magyarázata.
Könyvünk terjedelme csak rövid közlemények bemutatását teszi lehetô-

vé,6 azonban mindenhol – ahol lehetséges – megtalálható az a link, ahol az
eredeti, teljes szöveg olvasható. Hazai tudományos munkák jegyzéke
(http://www.bdarvas.hu/gmo/idn3005) és az ennél sokkal terjedelmesebb
véleményírások jegyzéke (http://www.bdarvas.hu/gmo/idn3004) napra-
kész elérhetôségét biztosítjuk. Felsorolunk pár összefoglaló könyvet is, ahol
széles körû alapismeretek találhatók:

Darvas B. (1997): A genetikailag módosított élôszervezetek kibocsátásának környezeti kockázatai. 1–64.
old. AFenntartható Fejlôdés Bizottság kiadványa. KTM, Budapest. (ISBN 963 03 4418 1)
http://www.bdarvas.hu/ismeretterjesztes/genetikai_biztonsag/idn3013

Darvas B. (2000): Virágot Oikosnak. 1–430. old. l’Harmattan, Budapest. (ISBN 963 00 4741 1)
Darvas B. szerk. (2007):Mezôgazdasági géntechnológia. Elsôgenerációs GM-növények. 1–164. old.

Magyar Országgyûlés Mezôgazdasági Bizottsága, Budapest (ISBN 978 963 87505 1 8) –
http://www.bdarvas.hu/letoltes/mezogazdasagi_gentechnologia

Darvas B. és Székács A. (szerk.) (2006):Mezôgazdasági ökotoxikológia. 1–382 old. l’Harmattan,
Budapest. (ISBN 963 7343 39 3)

Dudits D. és Heszky L. (2003): Növényi biotechnológia és géntechnológia. 1–312. old. Agroinform
Kiadó, Budapest. (ISBN 963 502 697 8)

Ferenczy A. szerk. (1999): Genetika – génetika. pp. 1–149. Harmat Kiadó, Budapest. (ISBN 963
9148 16 4); (2001): Genetics – Gene-ethics. pp 1–163. Handsel, Edinburgh. (1 871828 61 9)
(in English).

Heszky L., Fésüs L. és Hornok L. (2005):Mezôgazdasági biotechnológia. 1–366. old. Agroinform
Kiadó, Budapest. (ISBN 963 502 837 7)

Pusztai Á. és Bardócz Zs. (2004): A genetikailag módosított élelmiszerek biztonsága. 1–184. old.
Kölcsey Füzetek VII. Kölcsey Intézet, Budapest. (ISBN 963 216 132 7) – http://
mek.oszk.hu/03200/03216/03216.doc

Vajta G. (2004): Egy klónozó vallomásai. 1–301. old. Noran Kiadó, Budapest. (ISBN 963 9539 48 1)
Venetianer P. (1998): A DNS szép új világa. 1–165. old. Kulturtrade/Vince Kiadó, Budapest.

(ISBN 963 9069 57 4)
Venetianer P. (2010): Génmódosított növények. Mire jók? 1–150. old. Typotex Kiadó, Budapest

(ISBN 978-963-2791-53-1)

6 Könyvünkben nem szerepel számos, nemzetközi publikáció elôtt álló eredmény, mivel új-
donságrontó lenne (pl. a Cry-toxin tartalmú tarlómaradvány lebomlása, a Cry1-toxinmérleg,
a kukoricapollen területi eloszlása, a Cry1-toxin tartalmú pollen hatása védett lepkék her-
nyóin stb.)
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Agrárszerkezet- és termeléspolitika, természeti
erôforrás-gazdálkodás

Ángyán József

Vidékfejlesztési Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.
E-mail: jozsef.angyan@vm.gov.hu

A vidék gazdaságát erôsítô és ezzel társadalmát, helyi közösségeit stabili-
záló agrárszerkezet- és termeléspolitikának a többfunkciós mezôgazdaság
minôségi termelési, élelmezési és élelmiszer-biztonsági, energetikai, környe-
zetbiztonsági és foglalkoztatási, regionális, szociális céljait kell szolgálnia!
Ennek érdekében:

1. a monokultúrás tömegtermeléssel szemben olyan gazdálkodási rendsze-
reket kell támogatni, amelyek:

– jó minôségû, szermaradvány-mentes, egészséges, biztonságos és kü-
lönleges élelmiszereket, színesebb termékkínálatot adnak,

– kevesebb fosszilis energiát használnak, így kevésbé kiszolgáltatottak a
távoli energetikai piacoknak, továbbá

– kedvezôbb környezeti és táplálkozási, népegészségügyi hatásaik kö-
vetkeztében kisebb társadalmi – környezetvédelmi, egészségbiztosítá-
si – „externális” költségekkel járnak, és

– lényegesen több munkahelyet teremtenek, több családnak adnak mun-
kát és megélhetést a vidéki térségekben, mint a centralizált, iparszerû
mezôgazdasági rendszerek, így a munkanélküliséggel járó társadalmi
költségek is lényegesen csökkenthetôk;

2. élelmiszer-, táplálkozás- és környezetbiztonságunk továbbá agrártermé-
keink piaci versenyképességének és a „Gyógyító Magyarország” vonzó
turisztikai jellegének megôrzése érdekében agrár- és vidékfejlesztési stra-
tégiánkat arra kell építenünk, hogy „tiszta és élô környezetben egészséges
és biztonságos élelmiszert” állítunk elô, melynek egyik alapkövetelménye
az ország GM-mentessége, a genetikailag módosított szervezetek és ter-
mékeik távoltartása;

3. olyan földhasználati szerkezetet kell kialakítani, amely a tájak eltérô adott-
ságaihoz igazodik, saját tradícióinkra, a helyi tudásra és a helyben bevált
hagyományos gazdálkodási, feldolgozási és értékesítési formák korszerû
újrafogalmazására, illetve a klíma változására is tekintettel lévô faj- és faj-
ta-használatra, továbbá a növénytermesztés és állattartás tájra jellemzô
egyensúlyára, annak helyreállítására épül, és speciális, helyi, hagyomá-
nyos, sokszínû termékskálát kínál, melynek piaci pozíciói is jobbak a tö-
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megtermékeknél, és egyúttal a vendéglátás és egészségturizmus alapjául
is szolgálhat;

4. a fentiek érdekében újra kell építenünk és meg kell erôsítenünk a hagyo-
mányos haszonnövény és haszonállat fajtáink, génkészleteink fenntartá-
sát végzô, végveszélybe sodort génbanki, továbbá a tájgazdálkodást meg-
alapozó, mára szétzilált kutatóintézeti hálózatunkat, meg kell erôsítenünk
az erre alapuló hazai nemesítést, és felül kell vizsgálni a jelenlegi fajta-
használati díjrendszert;

5. fel kell újítanunk azt – az 1970-es években már megfogalmazott – fehérje-
programunkat, amellyel képesek leszünk a takarmányozásban és az élel-
miszereinkben felhasznált, nélkülözhetetlen fehérjehordozók hazai meg-
termelésére, ezzel a kétes humán-egészségügyi hatású, külföldi eredetû fe-
hérjeforrások és élelmiszeradalékok (pl. GM-szója) kiváltására;

6. a mozaikos, változatos gazdaságszerkezetre, a táji sokszínûség fenntartá-
sára, hagyományos minôségi élelmiszereinkre és az egyéb természeti
adottságainkra – pl. gyógyvizeinkre, viszonylagosan tiszta és csendes, re-
generációra alkalmas, felértékelôdô természeti környezetünkre – alapoz-
va támogatni kell a vidék gazdaságának több lábra állítását is szolgáló fa-
lusi, öko- és gyógyturizmus hazai fejlôdését;

7. a közgazdasági szabályozó rendszernek a közterheket az élômunkáról a
környezethasználatra, a külsô energiafelhasználásra és a szállításra kell át-
helyeznie, ezzel ösztönözve az élômunka-igényes, emberi részvételre ala-
puló, környezetbarát, energiatakarékos és a helyi, regionális ellátásra kon-
centráló gazdálkodási rendszerek elterjedését;

8. újra kell gondolnunk az erdô- és mezôgazdasági melléktermékek, a kom-
munális és egyéb szerves hulladékok energetikai hasznosításának lehetôsé-
geit, erre alapozott kistérségi szintû, helyi energiaellátó rendszerek kiépíté-
sét, megteremtve ezzel a helyi önkormányzatok, közintézmények fûtési és
egyéb energia-igényének kielégítéséhez továbbá a helyi feldolgozóipar lét-
rehozásához szükséges helyi energiaalapot, ezzel is növelve a térségi, helyi
közösségi autonómiát, és mérsékelve az ország energiafüggôségét.

A nemzetek modernkori biztonságát alapvetôen a természeti erôforrása-
ik minôsége, mennyisége, állapota továbbá az azok fölött gyakorolt szuvere-
nitás foka határozza meg. Kulcskérdés tehát a tájak, a föld- és vízkészletek,
az erdôk továbbá az egyéb természeti javak feletti önrendelkezés megtartá-
sa, valamint az ezekbôl fakadó élelmezési és élelmiszerbiztonság, az ivóvíz-
és energiaellátás biztonsága valamint a környezetbiztonság megteremtése és
garantálása. A természeti erôforrás-gazdálkodás, a természeti javak feletti ön-
rendelkezés megtartása tehát nemzeti szuverenitásunk kulcseleme. Ennek
jegyében:
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a. a termôföld – fentebb vázolt föld- és birtokpolitikai szempontokat is
meghaladó – mennyiségi és minôségi védelme érdekében tovább kell
erôsíteni a földvédelmi törvényi garanciákat és gazdasági eszközrend-
szert;

b. a vízkészletek mennyiségi és minôségi megôrzése, gyarapítása és
okszerû hasznosítása érdekében

– termálvízkészleteink megtartására és nemzeti érdekû hasznosításá-
ra komplex programot kell kidolgozni;

– ivóvízbázisainkat és az azok feltárására valamint hasznosítására
szolgáló infrastruktúrát nemzeti hatáskörben kell tartani;

– az ország területére érkezô vízkészletek minél nagyobb hányadát
vissza kell tartani, helyben kell hasznosítani, ki kell dolgozni a fo-
lyóvölgyek komplex, több szempontú (vízgazdálkodási, árvízvé-
delmi, gazdálkodási, öntözési, ökológiai, vidékfejlesztési) fenn-tart-
ható hasznosítási programját, a meglévô programokat (pl. VTT a
Tisza völgyben) haladéktalanul újra kell éleszteni, valamint a Duna–
Tisza köze vízháztartási problémáinak orvoslására megoldásokat
kell találni;

– a vízvisszatartó és vízelvezetô (belvízi, árvízi, öntözési) csatorna-
rendszert a helyi közösségek és a földhasználók kezébe kell adni, és
fenntartásukat közösségi eszközökkel is támogatni kell;

c. az energiaellátó nagyrendszereket és az ezek fölötti nemzeti szuvere-
nitást vissza kell szerezni, és ezzel valamint az ezt kiegészítô helyi ener-
giatermelô, ellátó rendszerek fejlesztésével függôségünket, kiszolgál-
tatottságunkat csökkenteni kell;

d. felül kell vizsgálni a föld mélyében rejlô természeti kincseink kiterme-
lési feltételrendszerét, koncessziós szerzôdési feltételeit.

Kulcsszavak: szermaradvány; élelmiszer-biztonság; környezetbarát; energiatakarékos; egész-
ségvédô; ivóvíz-bázis; munkahely-teremtô; GMO-mentes; termôföldvédelem; földhasz-
nálat; egészségturizmus; Hungaricum; fehérjeprogram

A cikk megjelenési helye és elérhetôsége: Agrár- és vidékpolitikai programvázlat (kézirat)
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A transzgenikus (GM) növényfajták termesztésével
kapcsolatos tudományos problémák

Heszky László

Szent István Egyetem, Mezôgazdaság- és Környezettudományi Kar,
Genetika és Biotechnológiai Intézet, 2103 Gödöllô, Páter Károly u 1.

E-mail: heszky.laszlo@mkk.szie.hu

A géntechnológia tudományos jelentôsége

AXX. század végére az emberiség megismerte a földi élet információját
hordozó molekulát, és képessé vált annak módosítására. A 21. században a
tudásalapú társadalmak a géntechnológia korszakába léptek, mely az élettu-
dományok óriási sikerét jelenti.
A géntechnológia molekuláris eszköztára az emberiség kezébe adta azt a

lehetôséget, hogy a növényfajokat olyan tulajdonságokkal ruházza fel, velük
olyan anyagokat termeltessen, melyek az adott fajban az evolúció során nem
alakulhattak ki, vagy nem az ember által kívánt mennyiségben és minôség-
ben. Amodern mezôgazdaság és az azt szolgáló tudományok az elmúlt év-
századok során igyekeztek a maximumot kihozni azokból a szántóföldi, ker-
tészeti vagy erdészeti fajokból, melyeket a természet (az evolúció) felkínált.
Nem tették meg azonban azt a kicsi, de mégis óriási lépést, mely a növények
képességének, tulajdonságainak megváltoztatását tette volna lehetôvé, az élet
információját hordozó molekula, a DNS szintjén. AXXI. század elején viszont
ez a tudományos lehetôség, a géntechnológia gyakorlati célú felhasználásá-
val már adott.

A növényi géntechnológia gazdasági jelentôsége

Agéntechnológia gazdasági jelentôségét az adja, hogy az élô szervezetek –
jelen esetben a növények –mûködését vezérlô genetikai programot mimagunk
változtathatjuk meg, a társadalom és a gazdaság igényeinek megfelelôen.
Ennek a lehetôségnek a kihasználására az elmúlt évtizedben géntechno-

lógiai verseny alakult ki, mely a globalizáció jegyében zajlik. Ebben a folya-
matban vegyipari konszernek fuzionáltak, és vásárolnak fel biotechnológiai,
illetve vetômagtermelô vállalatokat. Ennek következtében eddig nem ismert
méretû tôkekoncentráció jött és jön létre a vetômagiparban, mely évente dol-



lár milliárdokat képes befektetni a gazdaságilag jelentôs transzgenikus nö-
vények elôállításába, a gének, eljárások, fajták, termékek, szabadalmi védel-
mébe és az egész világon történô bevezetésébe. Ez a folyamat annyiban kü-
lönbözik az eddigi fejlôdéstôl, hogy azoknak az országoknak, illetve cégek-
nek, amelyek most lemaradnak, minimálisra csökkennek az esélyei arra,
hogy valaha is felzárkózhassanak. Hazánk el sem indult ezen a versenyen,
hiszen egy originális fejlesztésû GM (géntechnológiával módosított) fajta elô-
állítási költsége – a világszabadalmakkal és az engedélyezési eljárás költsé-
geivel együtt – 100 millió USD (20–22 Mrd Ft).

A növényi géntechnológia tudományos problémái

A tudósok egy része kritika nélkül veszi át a GM-fajtatulajdonos cégeknek
a problémákat részben vagy teljesen elhallgató érvrendszerét, és megfeled-
kezik a géntechnológiának mint eljárásnak, valamint termékei (GM-fajták)
termesztésének veszélyeirôl. A vádakat azzal hárítják el, hogy 2009-ben már
134 millió hektáron termesztettek a GM- (transzgenikus) fajtákat, és az elmúlt
tizenöt évben nem merült fel semmi komolyabb probléma abban a nyolc or-
szágban, melyekben egymillió hektárnál nagyobb területen termelik a GM-
kukorica-, szója-, repce- vagy gyapotfajtákat. AGM-fajták tartós termesztése
azonban számos problémát hozott a felszínre 2010-ben, ami miatt elmozdu-
lás tapasztalható, az Egyesült Államok tudományos és szakmai köreiben is,
a zöld biotechnológia elônyeinek és kockázatainak megítélésében.
A tudósok másik része önkritikusan vallja, hogy jelenleg még a géntech-

nológia „kôkorszakában” vagyunk. „Sokat tudunk, de nem eleget!” vallják.
Vigyázni kell, hogy a tudatlanságunkból fakadó bátorságunkkal ne okoz-
zunk helyrehozhatatlan károkat a minket körülvevô vad- és kultúrflórában.
Többek között ez is az oka, hogy Európában a transzgenikus (GM) fajták ter-
môterülete csökken, és nem éri el a 0,1 millió hektárt, ami az EU termôterü-
letének mindössze 0,01%-a. Következetesen képviselik azt az álláspontot,
hogy a tudományos testületeket és a tudósokat csak egy cél vezérelheti, ne-
vezetesen, hogy olyan GM-növényfajták kerüljenek elôállításra és közter-
mesztésbe, melyek a világ népeinek konkrét igényeit elégítik ki, a civilizáció
fejlôdését szolgálják, és veszélytelenek az emberiségre, valamint a környeze-
tünkre.
A köztermesztésben lévô GM-növényfajták nem felelnek meg ezeknek a

követelményeknek, tudományos szempontból „félkész termékeknek” te-
kinthetôk. A jelenlegi GM-fajták számos – tudáshiánnyal magyarázható –
problémával és hiányossággal rendelkeznek:
1. A tudáshiány egyik legjelentôsebb bizonyítékára napjainkban derült fény.
Bebizonyosodott, hogy csak a lineáris információ génjeit ismerjük, mely a
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genetikai információt hordozó molekulának (DNS) csak 1–2 %-át jelenti.
Amagasabb rendû élôlények örökítô anyagának 98%-áról szinte semmit
sem tudunk, pontosabban, ma már tudjuk, hogy nem hulladék vagy „sze-
mét”, mint azt korábban gondoltuk, sôt nagy valószínûséggel a génregu-
lációban játszik szerepet. Ha ez igaz, akkor a következô évek felfedezései
sok mindenben módosíthatják a géntechnológiával kapcsolatos ismerete-
ket és módszereket.

2. A jelenleg leggyakrabban használt géntranszfer-módszerek sem nevezhe-
tôk tökéletesnek, hiszen egy „sörétes puskával” lôjük be a transzgének ez-
reit a sejtekbe, nem tudva azt, hogy közülük hány és fôleg hova integrá-
lódik. Ez a megközelítés pillanatnyilag karikatúrája a génmérnökség
(genetic engineering) szóhasználatnak.

3. A jelenleg köztermesztésben lévô GM-fajtákban nincs szabályozva, hogy
a transzgének hol és mikor mûködjenek. Emiatt például a rovar rezisztens
GM-kukorica minden sejtje termeli a toxint, holott a moly esetében elég
lenne a szár sejtjeiben, a bogár esetében pedig a gyökér sejtjeiben termel-
tetni a rovarölô fehérjét. Ez a hiányosság a legfôbb kiváltó oka azoknak a
környezeti- és élelmiszerbiztonsági rizikótényezôknek, melyek jogosan
merülnek fel, mind a környezetvédôk, mind a fogyasztók részérôl.

4. A jelenleg köztermesztésben lévô rovar- és herbicid rezisztens GM-fajták
termesztése során nem lehet megakadályozni a rovarölô toxinnak (példá-
ul Cry-fehérjék) ellenálló ún. rezisztens (mutáns) kártevôk, és a totális her-
bicideknek (például glyphosate) ellenálló ún. rezisztens gyomok kialakulá-
sát. Ezek felszaporodását követôen a GM-fajták lényegében elvesztik azo-
kat a különleges tulajdonságaikat, amiért elôállították ôket.

5. A legnagyobb rizikót a génáramlás lehetôsége jelenti. Ennek oka, hogy a
GM-fajták pollenje és szaporítóanyagi is tartalmazzák a transzgént. Ennek
következtében a GM-fajták mezôgazdasági termesztése során – fôleg az
idegentermékenyülô (szélporozta, rovarporozta) erdészeti, kertészeti és
gyepalkotó fajok esetében – megakadályozhatatlan a transzgén megszö-
kése pollennel (biológiai úton) vagy magkeveredéssel (fizikai úton), ve-
szélyeztetve ezzel a természet biodiverzitását, valamint a hagyományos-
és biotermesztést, továbbá az élelmiszerbiztonságot. A legszigorúbb koeg-
zisztencia törvényben foglalt elôírások is csak rövid ideig tartó átmeneti
megoldást jelenthetnek.

A tudomány feladatai a transzgenikus növényfajták biztonságos ter-
meszthetôsége érdekében
a. Meg kell ismerni a genom 98%-át kitevô – nem lineáris információt hor-
dozó – szekvencia kódját és a tárolt információt, valamint annak funk-
cióját.
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b. Tökéletesíteni kell a géntranszfer-technikákat, melyekkel lehetôvé válhat
a célzott bevitel a genom megfelelô helyére.

c. A génmûködés szabályozásával kapcsolatos ismeretek bôvítésével el kell
érni, hogy transzgén a GM-növény fejlôdésének csak egy meghatározott
szakaszában, és csak a megfelelô szervben vagy szövetben mûködjön.

d. El kell érni, hogy a transzgének be- és kikapcsolhatók legyenek a GM-
növények élete folyamán.

e. Minimálisra kell csökkenteni a rezisztens kórokozók és kártevôk, valamint
gyomok kialakulásának valószínûségét, és meg kell oldani a rezisztens
mutánsok elpusztítását.

f. A génáramlás kiküszöbölés érdekében el kell érni, hogy a pollen ne tar-
talmazza a transzgént, vagy legalábbis ne mûködôképes állapotban.

g. A transzgén termékeivel (fehérjék) kapcsolatban fontos szempont, hogy
ismerjük azok hatását a természetes flórára, faunára, kultúrflórára, az em-
berre és a nem célzott élôvilágra.

h. Toxikológiai és allergológiai kutatások, állatetetési kísérletek szükségesek
ahhoz, hogy a környezetre veszélyes génkonstrukciókat és azokat hordo-
zó GM-növényeket még a kísérleti stádiumban ki lehessen szûrni.

i. Egyes esetekben (vírus rezisztens GM-fajták) az új vírusok keletkezésé-
nek lehetôségét is ki kell zárni.

j. Gazdasági számításokkal és szociális elemzésekkel kell bizonyítani, hogy
a GM-fajták termesztése valóban elônyös az adott térségre vagy régióra
nézve.

Amikor a tudományos kutatás képes lesz megoldani ezeket a problémá-
kat, akkor teljesülhet a Nobel-díjas James Watson professzor ajánlása: „meg
kell tanulnunk együtt élni a DNS-rôl szerzett tudásunkkal”. Ez azonban
hosszú folyamat lesz, melyben a tudománynak tökéletesítenie kell ismerete-
it és módszereit, valamint további bizonyítékokkal kell szolgálnia a GM-faj-
ták veszélytelenségével kapcsolatban. A lakosságnak pedig javítania kell bi-
ológiai ismereteit, hogy késôbb képes legyen a bizonyítottan veszélytelen
transzgenikus növények és élelmiszerek elfogadására.

Kulcsszavak: géntranszfer; GM-fajta; koegzisztencia; génáramlás; rezisztens gyomok; rezisz-
tens rovarok; génreguláció

A cikk megjelenési helye és elérhetôsége:Magyar Tudomány, 2011. 172: 104–107;
http://w3.mkk.szie.hu/dep/genetika/pdf/Heszky/Tudos_forum2011_1.pdf
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A géntechnológiai úton módosított növények megítélése
az Európai Unió keleti határán

Darvas Béla és Székács András

Magyar Tudományos Akadémia Növényvédelmi Kutatóintézet,
Ökotoxikológiai és Környezetanalitikai Osztály, 1022 Budapest, Herman Ottó u. 15.

E-mail: bdarvas@freemail.hu

2009-ben a géntechnológiai úton módosított (GM) növényeket tekintve az
Unió területén az elôzô évhez képest 12%-kal kisebb területen termesztettek
GM-kukoricát, ami a világ GM-növénytermesztésének 0,7‰-e. Az Európai
UnióbanAusztria (1999), Magyarország (2005), Görögország (2005), Lengyel-
ország (2006), Olaszország (2006), Franciaország (2008), Románia (2008),
Németország (2009), Luxemburg (2009) és Bulgária (2010) hirdetett vetési
moratóriumot valamely GM-fajtacsoportra. A GMO-mentesség szempontjá-
ból kiemelkedik Ausztria, Görögország és Lengyelország, amely országok
teljes területükre GMO-mentességet hirdettek. Nagyobb termôterületek csat-
lakoztak a GMO-mentes övezetekhez Albániában, Belgiumban, az Egyesült
Királyságban, Franciaországban, Horvátországban, Írországban, Lettország-
ban, Magyarországon, Németországban, Olaszországban és Szlovéniában.
Az Unió nagy kukoricatermesztôi közül Olaszország és Magyarország soha-
sem termesztett MON 810-es kukoricát, míg Franciaország három év ter-
mesztés után, 2008-tól a termesztést felfüggesztette. Egyes európai országok
részérôl határozott ellenvélemények merültek fel az Európai Élelmiszerbiz-
tonsági Hivatal (EFSA) eddigi álláspontjaival kapcsolatban. Ilyenek például,
(i) a statisztikai analízis formája a környezeti rizikóanalízisek (ERA) esetében;
(ii) az ökotoxikológiai megközelítés érvényességi köre; (iii) a GM-növények
alkalmazhatósága környezetbarát technológiákban. Az engedélyezéssel kap-
csolatos aggály a Bt-növényeket érintô hibás szemlélet, amely e növényekre
csupán új fajtaként tekint, miközben egy Cry-toxin változat új formulációja.
AGM-növények termesztésének elkezdése abszurd módon éppen a GM-ter-
melés számára konkurens termesztési formákat, a hagyományos és ökológi-
ai termesztést érinti hátrányosan, hiszen értékesítéskor nekik kell bizonyíta-
niuk, hogy termékük GM-mentes. Az Unió állampolgárai közül a leginkább
elfogadó a Cseh Köztársaság, Hollandia, Olaszország, Portugália és Spanyol-
ország lakossága, ahol a megkérdeztettek 26–35%-a támogató állásponton
van. A legelutasítóbb Ciprus, Finnország, Franciaország, Görögország, Lett-
ország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Németország, Svédország és
Szlovénia lakossága, ahol a megkérdeztettek 70–87%-a helyezkedik ellenzô
álláspontra.
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1. kép: Fehér x kék intraspecifikus hibrid –
White x blue intraspecific hybrid

(Fotó: Darvas Béla)
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Az állami elismerés elôtt lévô géntechnológiai úton
módosított fajtákkal végzett hazai fajtavizsgálatok

eredményei

Füsti Molnár Gábor

Országos Mezôgazdasági Minôsítô Intézet, Vetômagfelügyeleti Fôosztály7

1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.
E-mail: FustimG@mgszh.gov.hu

A kortársai és az utódok által egyaránt bölcsnek nevezett Salamon király-
tól választottam egy idézetet a mai nap mottójaként, amely így hangzik: „Azt
is láttam a nap alatt, hogy nem a gyorsak gyôznek a futásban, nem a hôsök a
harcban, nem a bölcseknek jut a kenyér, nem az értelmeseknek a gazdagság,
és nem a tudósoknak a jóindulat, mert mindezek az idôtôl és a körülmé-
nyektôl függnek.” Úgy gondolom, hogy a Prédikátor könyvébôl (Préd. 9, 11)
vett idézet jól jellemezi azt a tudományos helyzetet, amely az elsôgenerációs
GM-növények kapcsán mind a világban, mind itthon kialakult, és valóban
ilyen isteni bölcsességre van szükségünk ma is a felmerülô kérdések helyes
megválaszolásához. Elôrebocsátom, hogy kollégáim egy része, akik a konk-
rét vizsgálatokat végezték, már nem dolgoznak az Intézetünknél, így most
arra az anyagra támaszkodom, amely az ô munkájuk eredménye. Az OMMI
2001–2004 között folytatott GM-kukoricafajtákkal fajtakísérleti vizsgálatokat
állami elismerés céljából. Ehhez a vizsgálatra bejelentett fajtajelölteknek meg
kellett felelniük a növényfajták állami elismerésérôl és a vetômagvak elôállí-
tásáról és forgalmazásáról szóló 2003. évi LII. tv-ben foglaltaknak valamint a
40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet feltételeinek, de ezek mellett a géntechnológi-
ai tevékenységrôl szóló 1998. évi XXVII. tv. és végrehajtási rendeletei elôírá-
sait is alkalmazni kellett. A vonatkozó jogszabályok – egyebek mellett – mor-
fológiai (ún. DUS) és gazdasági érték-vizsgálat elvégzését határozzák meg,
azon kívül pedig azt is elôírják, hogy a fajtajelölt rendelkezzen „megfelelô és
bejegyezhetô fajtanévvel”, és teljesítse „a külön jogszabályban meghatározott
feltételeket”. ADUS betûszó a megkülönböztethetôség, egyöntetûség és ál-
landóság fogalmainak angol kezdôbetûit jelenti. Ez a három fô morfológiai
tulajdonság, amelyeket egy növényfajtának alapvetôen teljesítenie kell, és

7 Új cím: Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság
(Vetômagfelügyelôség)
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amelyekre nemzetközi szabályozás is vonatkozik. A 40/2004. (IV. 7.) FVM
rendelet olyan elôírást is tartalmaz, hogy a GM-növényfajta bejelentéséhez
mellékelni kell az FVMGéntechnológiai Hatóságának kibocsátási engedélyét
is, valamint a kísérleti vizsgálat csak „a külön jogszabályban foglaltak figye-
lembe vételével kezdhetô meg.”
Az OMMI a hivatalos állami fajtakísérletek helyszíneit az FVM Géntech-

nológiai Hatóságával engedélyezteti. A bejelentôk ezzel egyidejûleg kérik a
Mezôgazdasági Géntechnológiai Hatóságtól a kísérletekhez szükséges vetô-
magvak behozatalának engedélyezését, ill. azt, hogy kukorica esetében a be-
hozatali engedély terjedjen ki a DUS vizsgálatokhoz szükséges szülôi vona-
lak behozatalára is. A 2004. évi fajtaminôsítési elôterjesztést megelôzôen
2001–2004 között a következô fajtajelöltek vizsgálata folyt (az egyes fajtaje-
löltek eltérô idôben kerültek vizsgálatra):

2004-ben három fajtajelölt került elôterjesztésre a Fajtaminôsítô Bizottság
elé: az NX3035, a MEB 470 BT, és az X0987ZT, míg 2005-ben már csak az
utóbbi kettô. Mindegyikük a korai éréscsoportba tartozik, és a módosított tu-
lajdonság a rovarrezisztencia volt. A kísérleteket a Fajtaminôsítô Bizottság ál-
tal elfogadott OMMI fajtakísérleti módszertan szerint kellett végrehajtani.
AGM-növényfajták hivatalos állami fajtakísérleteit a hagyományos növény-
fajtákkal megegyezô számú helyen kellett beállítani szabályos 4 ismétléses
randomizált blokk elrendezésben, de a kivitelezés során biztonsági intézke-
déseket kellett alkalmazni: így a GM-fajták körül más rokon fajtáktól megfe-
lelô genetikai védôsávot, ezen túl pedig a GM-kukoricák körül hagyományos
fajtával többsoros köpenyvetést, amit a virágzást követôen meg kellett sem-
misíteni. A generatív szervek megjelenésétôl a területeket állandó ôrzésben
kellett részesíteni. Ha a GM-fajták normál változata szerepel az államilag el-
ismert növényfajták jegyzékében, úgy a módosítással létrejött fajtával együtt
standardként azt is kísérletbe kell állítani. AGM-fajta teljesítményét ehhez és
a vonatkozó éréscsoport OMMI standardjaihoz viszonyítva értékeltük. A kí-
sérletek megsemmisítésére aprítás után talajmaróval végzett talajba dolgo-

Fajtajelölt Fajta Esemény Típus Bejelentô

X1019VT DK-440 BTY MON 810 kukoricamoly-rezisztens Pioneer

MEB 391 DK-391 RR NK603 glyphosate-toleráns Monsanto

MEB 471 DK-440 RR NK603 glyphosate-toleráns Monsanto

NX3035 Alpha Bt SYN-Bt11 kukoricamoly-rezisztens Syngenta

MEB 470 BT DKC 4442YG MON 810 kukoricamoly-rezisztens Monsanto

X0987ZT PR37R71 MON 810 kukoricamoly-rezisztens Pioneer
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Fajtajelöltek
neve

2001 2002 2003 Átlag Termésszint
az alapfajta
%-bant/ha % t/ha % t/ha % t/ha %

MEB 470 BT 7,71 22,30 10,33 28,53 9,23 12,49 9,09 21,11 100,2

NX3035 8,23 23,30 10,43 28,91 9,49 13,52 9,38 21,91 104,3

X0987ZT 7,96 21,90 10,26 29,21 9,65 13,01 9,29 21,37 105
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zást kellett alkalmazni. A kísérletek elhelyezésérôl készített térképvázlat alap-
ján a következô években is fel kell keresni a pontos helyszínt az utóellenôr-
zések elvégzése érdekében. A GM-fajták minôsítéséhez szükséges a bevitt
módosított tulajdonság által hozzáadott érték pozitív hatásának vizsgálata,
amelynek kimutatása külön kísérletben történik, de az a hivatalos állami faj-
ta-összehasonlító kísérlet része. Ennek során a GM-fajták a fenotípus kifejez-
tetésére a módosítás jellegének megfelelô parcellakezelést (pl. fertôzést, vegy-
szeres kezelést stb.) kapták. Az ilyen tulajdonság felvételekor annak homo-
genitását, stabilitását is ellenôrizni kellett. A kiegészítô vizsgálatok elvégzé-
sével a megyei Növényvédelmi Szakszolgálatot bízta meg az OMMI, és an-
nak eredményeit a Fajtaminôsítô Bizottság részére készülô elôterjesztésben
figyelembe vette.
Aminôsítésre elôterjesztett MEB 470 BT és az X0987ZT fajtajelöltekMON

810 genetikai eseményt tartalmazó Bt-hibridek. Termesztési tulajdonságuk a
kukoricamoly-rezisztencia, hasznosítási céljuk pedig az abraktakarmány elô-
állítás. A fajtakísérleti vizsgálat idôtartama mindkét jelölt esetében 3 év volt.
A vizsgálat megállapította, hogy a hibridek és komponenseik megkülönböz-
tethetôek, egyöntetûek és állandóak, de az alapfajtával és komponenseivel
morfológiailag megegyeznek. Amódosított tulajdonság a vizsgált hibridek-
ben megnyilvánul. Az intézet által elvégzett gazdasági értékvizsgálatok ered-
ményei alapján a hibridek az állami fajtaelismerés feltételeinek megfeleltek.
A kukoricamoly-rezisztencia tulajdonságaira vonatkozó szakértôi vizsgála-
tok eredménye pozitív volt. A 2004. évi elôterjesztés termésszintre vonatko-
zó eredményei a következôk voltak:
AMEB 470 BT a standardnál 5,3%-kal, a DK-440 alapfajtánál pedig 0,2%-

kal termett többet. Az NX3035 a standardnál 8,7%-kal, az Alpha nevû alap-
fajtánál pedig 4,3%-kal volt bôvebb hozamú. Az X0987ZT pedig a standard-
nál 7,6%-kal, míg a PR37M81 jelzésû alapfajtánál 5%-kal mutatott szignifi-
kánsan magasabb termésszintet. AGM-hibridkukorica fajtajelöltek szemter-
més eredményei (t/ha) és a töréskori szemnedvesség-tartalmuk (%):
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Akísérletek értékelésénél az alapfajtákhoz viszonyított azonosságok és kü-
lönbségek megállapítására, a termôképesség és az alkalmazkodóképesség
esetleges megváltozására, és a módosítás eredményeként létrejött új tulajdon-
ság kifejezôdésére helyeztük a hangsúlyt. Miután a vizsgálat mindhárom évé-
ben erôs kukoricamoly és gyapottok bagolypille fertôzés volt tapasztalható,
jellemzô volt a GM-változatok enyhe terméselônye (0–5%) a hagyományos
úton elôállított alapfajtákhoz viszonyítva. A következetesen nagyobb szem-
nedvesség – együtt a nagyobb termôképességgel – inkább a nagyobb vitalitást
tükrözte, mint a tenyészidô megnyúlását, és ez a kisebb veszteség mellett az
egyik tényezôje volt a termésnövekedésnek. A fajtaminôsítésre elôterjesztett
GM-kukoricafajták állami elismerése az idô közben, 2005. január 20-án beje-
lentett magyar védzáradéki moratórium miatt felfüggesztésre került.

Kulcsszavak: OMMI; DUS;MON 810; NK603; Bt11; GM-kukorica; termésnagyság
A cikk megjelenési helye és elérhetôsége: GMO-Kerekasztal füzetek, 2006. 10: 17–19;

http://www.bdarvas.hu/gmo/idn2010

***

Bt-növények a növényvédelemben

Takács Eszter, Lauber Éva, Bánáti Hajnalka, Székács András
és Darvas Béla

Magyar Tudományos Akadémia Növényvédelmi Kutatóintézete,
Ökotoxikológiai és Környezetanalitikai Osztály, 1022 Budapest, Herman Ottó út 15.

Jelenleg 110 egyszeresen vagy többszörösen módosított GM-fajtacsoport
halad az EU-engedélyezés útján. A Bt-növények Magyarország számára
figyelemreméltóan kukoricában jelentek meg és a kukoricamoly-/kukorica-
bogár-rezisztens fajtákra korlátozódnak. A Bt-növények elônyeként tartják
nyilván, hogy folyamatos védelmet biztosítanak a célkártevô és a hasonló
módon károsító rokonfajai ellen. A hatóanyag nincs kitéve néhány környe-
zeti hatásnak (UV-fény és esô), melyek csökkenhetik a hatékonyságát. Hát-
rányként említik, hogy a Bt-kukorica Bacillus thuringiensis eredetû cry-gént
tartalmazó pollene megtermékenyítheti más fajták virágját. Idegenbeporzás
esetén tehát a hagyományos és GM-fajták koegzisztenciájának hosszú távú
megvalósítása ökológiai nonszensz. A Bt-növények nagy mennyiségû Cry-
toxint termelnek hektáronként, mely a növényi sejtekbe zárva hosszú ideig a
környezetünkben marad. Ennek hatása a tarlómaradvány aprítását végzô
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8 Heszky L. 2006.Mag, nov.-dec. 14–15.
9 Heszky L. 2007.Magyar Mezôgazdaság, febr. 28. 10–11.
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ízeltlábú és a talajt alkotó mikrobiális közösségre még nem kellôen ismert.
A táblákról kikerülô Cry-toxin-tartalmú pollen megváltoztatja a tábla és a
táblaszegély élôhelyeinek minôségét, így a Cry1-toxint tekintve a védett lep-
kéket veszélyeztetheti. Egyetlen Cry-toxint termelô fajtára gyorsan alakul ki
rezisztencia. ACry-toxin élelmiszer-biztonsága körül még igen sokrétû és le-
záratlan szakmai vita folyik.

Kulcsszavak: Bt-növény; Bt-kukorica; cry-gén; Cry-toxin; protoxin;MON 810;MON 863;DAS-
59122; SYN-BT11; Cry-toxin rezisztencia; intraspecifikus hibridizáció; koegzisztencia;
tarlómaradvány; Cry-toxin-termelés; védett lepkék; polleneloszlás; vízi üledékek; élel-
miszerbiztonság

A cikk megjelenési helye és elérhetôsége: Növényvédelem, 2009. 45: 549–558;
http://www.ecotox.hu/download/pdf/Btnoveny.pdf

***

A koegzisztencia szakmailag elfogadhatatlan,
a gyakorlatban kivitelezhetetlen

Heszky László

Szent István Egyetem, Mezôgazdaság- és Környezettudományi Kar,
Genetika és Biotechnológiai Intézet, 2103 Gödöllô, Páter Károly u 1.

E-mail: heszky.laszlo@mkk.szie.hu

Nem a jelenlegi GM-fajtáknak – mint félkész termékeknek – kellene meg-
felelô GMO-törvényt alkotni, hanem a GMO-törvénynek megfelelô transz-
genikus növényfajtákat kellene elôállítani.8 Az EU egyes tagországainak és
hazánknak is olyan GMO-törvényt kellene alkotniuk, mely csak olyan transz-
genikus növényfajták köztermesztésbe kerülését engedélyezi, melyek eseté-
ben kizárt a biológiai génáramlás és génmegszökés (a transzgén pollennel
terjedésének) lehetôsége. Amíg ilyen – valóban kész – fajtákat nem állítanak
elô, addig – a környezetünk természetes- és kultúrflórájának továbbá a ha-
gyományos- és különösen a biotermesztés védelme érdekében – a GM faj-
táknak nem szabad köztermesztésbe kerülniük.9
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10ez a határérték megállapításának pillanatában a kimutathatósági határérték volt (praktiku-
san akkor zéró elfogadást jelentett); ma ennek a tizede is mérhetô
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A jelenlegi GM-fajták félkész termékek

Aproblémát napjainkban az jelenti, hogy a jelenleg köztermesztésben lé-
vô géntechnológiával módosított (GM), vagy transzgenikus fajták félkész ter-
mékeknek tekinthetôk. A félkész termék alatt a következôket értem:
– Amit biztosan elvárhatunk a GM-fajtáktól, az a módosított tulajdonsá-
gok maradéktalan megjelenése a fajta minden egyedében. Ez igaz, és
ez a jelenleg gyerekcipôben járó géntechnológiai fejlesztések jelentôs si-
kere.

– Amit sajnos nem várhatunk el a GM-fajtáktól, hogy a transzgént ne
szórják szét a levegôbe a transzgént tartalmazó pollennel, más szóval a
transzgénnel ne „fertôzzék” (génáramlás) a környezetüket. Ez is igaz,
és ez, a jelenleg gyerekcipôben járó géntechnológiai fejlesztések durva
hiányossága. A jelenlegi félkész GM-fajták ezért állandó fertôzési for-
rást jelentenek a hagyományos- és biotermesztés számára.

Ez utóbbi probléma tette szükségessé, hogy az EU kitalálja a koegziszten-
ciát, ami szakmailag hibás döntés volt és a gyakorlatban, különösen hosszú-
távon kivitelezhetetlen. Az alábbiakban ezeket a súlyos megállapításokat kí-
vánom a hagyományos termesztôk, és biotermesztôk szempontjából szak-
mailag alátámasztani.

A koegzisztencia elve és célja

Akoegzisztencia a GM- és a hagyományos fajták egyidejû nemesítését, ve-
tômagtermesztését és árutermesztését jelenti (egy országban, egy régióban,
egy falu határában, vagy egy gazdaságban stb.) úgy, hogy a megtermelt ter-
més megfeleljen az EU követelményeknek. Ez utóbbi, a gazdák által termelt
hagyományos termékek esetében maximálisan 0,9%,10 a biotermékek eseté-
ben 0,0% GMO-tartalmat jelent. Ez a gazdák szempontjából azt jelenti, hogy
a biotermesztô áruja 0,0% GMO-tartalom felett nem lehet biotermék. A ha-
gyományos termesztô áruja pedig 0,9% GMO-tartalom felett már GMO-ter-
méknek minôsül.
A koegzisztenciára, azaz a hagyományos és GM-fajták egyidejû alkalma-

zására a növénytermesztési technológia különbözô lépéseiben azért van
szükség, mert az Európai Unió határozata szerint a gazdálkodás egyik for-
mája sem zárható ki, legyen az GMO- vagy hagyományos fajtákra alapozott,
vagy bio- (ökológiai, organikus) termesztés. Az EU szerint a gazdák számá-
ra lehetôséget kell adni, hogy választhassanak az elôbbiekben feltüntetett
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gazdálkodási irányok között. A fogyasztók számára pedig meg kell adni a
döntés lehetôségét, hogy GM-, hagyományos, illetve biotermékek között vá-
laszthassanak.
Az EU tehát a jelenlegi gazdasági válságot is okozó közhellyel – a piac

(gazdák és fogyasztók) döntésére próbálja hárítani a koegzisztencia, ponto-
sabban a GM-fajták bevezetését. A választás lehetôsége elsô pillanatra szim-
patikus és meggyôzônek tûnhet. Szakmai következménye azonban káoszba
sodorhatja a mezôgazdaságot, a GM-fajták, fentiekben már említett félkész
volta miatt.
A hagyományos és biotermesztés szempontjából a félkész GM-fajták fer-

tôzési források. Az EU döntése a koegzisztencia, pedig nem a fertôzési forrá-
sok megszüntetését, vagy kizárását írja elô, hanem – a koegzisztencia beve-
zetésével – lehetôvé kívánja tenni e fertôzési források elterjesztését az Unió
egész területén. E vonatkozásban nincs mit csodálkoznunk azon, ha egyes ré-
giók GMO-mentes területnek nyilvánítják magukat. Az alábbiakban vizsgál-
juk meg a következményeket részletesebben.

Génáramlás (génmegszökés) megakadályozhatatlan

A koegzisztencia törvény és arra alapuló végrehajtási rendeletek legfon-
tosabb célja, hogy olyan feltételeket biztosítson, mellyel minimalizálhatók a
jelenlegi félkész GM-fajták termesztésbe vonásának káros következményei.
A génáramlás a transzgén átjutását jelenti egyik fajtáról a másikra. A gén-

megszökés a transzgén kikerülését jelenti az emberi kontroll alól. Mind a
génáramlásnak, mind a génmegszökésnek két alternatív lehetôsége van: bi-
ológiai és fizikai.
A biológiai génáramlás azt a folyamatot jelenti, mely során a GM-növény

transzgént is tartalmazó GM-pollenje átkerül:
– az adott faj nem GM-fajtáinak virágára (génáramlás a kultúrflóra irá-
nyába);

– az adott faj rokon fajainak virágára (génmegszökés a kultúr- és vadfló-
ra irányába);

– az adott faj természetes vegetációt alkotó ökotípusainak virágára (gén-
megszökés a vadflóra irányába).

A virágokra került GM-pollenbôl a megtermékenyítés során a transzgén
is átkerül a fejlôdô magvakba, tehát a fejlôdô magvak embrióinak (csíra) sejt-
jei a transzgént is tartalmazni fogják. Végeredményben a nem GM-növényen
GM-magvak fejlôdnek. Amennyiben ez a biotermesztés során fordul elô, ak-
kor a termék ökológiai termékként már nem lesz eladható. Amennyiben ha-
gyományos termesztésrôl van szó, akkor a GM-magvak aránya dönti el a ter-
mék minôsítését, ami 0,9% alatt hagyományos, 0,9% felett GMO besorolást
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jelent. A biológiai génáramlás iránya sokféle lehet, amirôl kevés szó esik:
– A GM-fajtáról a génáramlás történhet az adott faj, pl. a kukorica ha-
gyományos fajtáinak irányába, mely azok kontaminációját eredménye-
zi, melyrôl a jelenlegi koegzisztencia törvény rendelkezik;

– A GM-fajtáról a génáramlás történhet az adott faj, pl. a kukorica GM-
fajtáinak irányába is, tehát GM-fajta is kontaminálhatja a GM-fajtát, er-
rôl a jelenlegi törvény nem tesz említést;

– A fû, erdei fák és gyümölcs fajok, pillangós növények stb. GM-fajtáiról
a génáramlás történhet az árokszéleken, gyepekben, a természetes és
telepített növénytársulásokban található vad változatai és ökotípusai
irányába, errôl nem szól a törvény. Ezekben az esetekben egyértelmûen
génmegszökésrôl beszélhetünk.

A vadflóra irányába történô génmegszökés csak akkor következhet be,
amikor különbözô fû- vagy fafajok, illetve pillangós növények GM-fajtáinak
termesztését engedélyezték. Természetesen ezekre külön koegzisztencia tör-
vényt, illetve rendeleteket kell majd kidolgozni és elfogadni.

Ahagyományos fajták vetômagja nem tartalmazhat GMO-magvakat

Abiológiai génáramlás bekövetkezése a jelenlegi félkész GM-fajták eseté-
ben különbözô termeléstechnológiai trükkökkel, módosításokkal (izoláció,
köpenyvetés) sem zárható ki, csak csökkenthetô. A biológiai génáramlás vé-
gül is megakadályozhatatlan az idegentermékenyülô (szél-, rovarbeporzású)
növényeknél, bármilyen izolációs távolság esetén is.
Ezt legjobban az bizonyítja, hogy a GM- és hagyományos fajták nemesíté-

sével és vetômag szaporításával foglalkozómultinacionális cégek, mamár nem
tudják a hagyományos kukorica fajtáik vetômagjának GMO-mentességét ga-
rantálni. Ennek oka, hogy olyan országokban állítják elô a hagyományos hib-
ridjeik vetômagját, melyekben a GM-fajták és hibridek árutermesztése is en-
gedélyezett. Ahagyományos fajta vetômagjában a GMO-tartalom (szennyezô-
dés) pedig csak 0,0% lehet. Ez az oka annak, hogy napjainkban a GM-kukorica
hibridek tulajdonosai próbálják elérni, hogy a hagyományos fajtáik vetômagja
legalább 0,1–0,5%-ban GM-magvakat is tartalmazhasson. Ez viszont szakmai
és genetikai szempontból elfogadhatatlan és megengedhetetlen.
Ennek alátámasztásául végezzünk egy gyors számolást. A hagyományos

kukorica vetômag 0,5% GMO-tartalma esetén, 70.000 tô/ha növényállo-
mánnyal számolva hektáronként 350 GM-tövet termesztünk. Az 1,2 millió ha
hazai vetésterületre vetítve ez 420 millió GM-kukorica növényt/ország jelent.
Ez a növényállomány pedig megfelel 6000 ha tiszta GMO-vetésterületnek.
Abban az esetben, ha 0,1%-kal számolunk ez 60 GM-növény/ha-t és 70 millió
GM-kukorica növényt/ország jelent. Ez a növényállomány megfelel 1000 ha



AGRÁRTUDOMÁNYI MEGÍTÉLÉSEK32

tiszta GMO-vetésterületnek. Tehát abban az esetben, ha az EU engedélyezi,
hogy a hagyományos kukorica vetômag is tartalmazhasson GMO-magvakat,
hazánk elveszti GMO-mentességét, annak ellenére, hogy a gazdák csak ha-
gyományos kukorica hibrideket termelnek. A hagyományos hibridek vetô-
magjában engedélyezett GM-szemekbôl ugyanis 70–420 millió GM-növény
fejlôdik és virágzik az országban, szórva a transzgént tartalmazó pollenjét. Ha
ez bekövetkezik, országunk gyakorlatilag már nem nevezhetô GMO-mentes-
nek. Ez tehát csapda és a tagországoknak ezt nem szabad elfogadniuk.
A fizikai génáramlás (génmegszökés) azt a folyamatot jelenti, mely során

a GM-növény magja, vagy valamilyen reprodukcióra képes szerve (gumó,
hagyma, hajtás, gyökér stb.) keveredik a nem-GM fajta magjával vagy vala-
milyen reprodukcióra képes szaporító szervével (génáramlás), vagy elszóró-
dik, esetleg a földben marad stb., tehát kikerül az ember kontrollja alól.
A fizikai keveredés soha sem zárható ki, mely emberi tényezôkre (fegyel-

mezetlenség, figyelmetlenség, gondatlanság, hanyagság stb.) vezethetô visz-
sza. Ezt az elmúlt évek hazai és nemzetközi botrányai is bizonyítják. Évekkel
ezelôtt az – akkor még – OMMI hívta fel a figyelmet arra, hogy az egyik mul-
tinacionális cég hibridvetômag elôállítása céljából hazánkba fajtakísérletre
küldött – hagyományos hibridjeinek szülôtörzsei GM-magvakat is tartal-
maztak. A nemzetközi GMO-botrányok is (nem fajtaazonos GM-vetômag, pl.
Bt-kukorica, illetve termék, pl. LL-rizs stb.) mind a különbözô cégek munka-
társainak gondatlanságára voltak visszavezethetôk. Ennek oka, hogy a GM-
és a hagyományos vetômag, szaporítóanyag és áru, semmiben sem különbö-
zik egymástól, azok csak speciális és drága molekuláris technikákkal külön-
böztethetôk meg.

A génáramlás a technológia minden lépését veszélyezteti

Mind a biológiai, mind a fizikai génáramlás és génmegszökés nemcsak a
gazdáknál jelent veszélyt, hanem a növénytermelési ágazat minden egyes
technológiai lépésében. Tehát a növénynemesítésben, a vetômagtermesztés-
ben, az árutermelésben, a post harvest technológiákban és a kereskedelemben
is. A koegzisztencia törvény különbözô elôírásait ezért mind a növényfajták
nemesítése, fenntartása és vetômag elôállítása, mind a kereskedelmi célú áru-
termelés, tárolás, tisztítás, csomagolás stb. során is alkalmazni kell.
A legnagyobb gazdasági problémát a koegzisztencia törvény végrehajtá-

sában a GM- és nem-GM termôterületeken betakarított termés külön kezelé-
se, raktározása, tisztítása és forgalmazása fogja jelenteni hazánkban, mert
mindegyik esetben párhuzamos tároló, tisztító, szállító stb. rendszer kiépíté-
se szükséges. A learatott termés (GM- és hagyományos) fizikai keveredése
csak így zárható ki. Apárhuzamos rendszerek kiépítése viszont jelentôsen nö-



veli a gazdák termelési költségeit, ezzel rontja a termelés jövedelmezôségét és
a megtermelt áru versenyképességét. Figyelemmel a magyar állam és ezen be-
lül a mezôgazdaság jelenlegi anyagi helyzetére, tôkeerejére, a párhuzamos
raktározó, tisztító és szállító rendszerek kiépítése irreális feladatot jelent.

A koegzisztencia törvény csak pár évig alkalmazható

Amennyiben a GM-kukorica hibridek termeszthetôk lesznek a jövôben
hazánkban, már elôre megjósolható, hogy a koegzisztencia rövid idôn belül
kivitelezhetetlen lesz. Ebben az esetben ugyanis, amikor a GM-fajták vetés-
területe eléri az adott faj termôterületének 30–40%-át, már lehetetlen lesz a
biológiai (pl. izoláció) és fizikai génáramlás (pl. szállítás, raktározás) meg-
akadályozása. Ez következett be az Egyesült Államokban a szójánál, ami mi-
att az USA – napjainkban már Argentína és Brazília is – képtelen GMO-
mentes szója exportjára. Ezen országok példája bizonyítja, hogy a GM-fajták
vetésterülete 4–6 év alatt elérheti a kritikus 30–40%-ot. Óhatatlanul felmerül
a kérdés, hogy érdemes-e hazánkban ilyen rövid idôre olyan törvényt alkot-
ni és fôleg bevezetni, mely nem oldja meg a gondokat, viszont rendkívül sok
további technológiai, gazdasági és jogi problémát generál. A válasz egyértel-
mûen nem, mert nem az Unió mezôgazdaságát és lakosságát kell a félkész
GM-fajtákhoz igazítani, hanem olyan GM-fajtákat kell elôállítani, melyek
megfelelnek az Unió törvényeinek és lakossága elvárásainak.

Következtetés és javaslat

A koegzisztenciával az Unió magának állított fel olyan követelményt,
mely számos szakmai és kivitelezési problémával terhelt, ezért azt a tagor-
szágok nem tudják teljesíteni. Valószínûleg sokkal szakszerûbb és olcsóbb
lenne, ha az EU felülvizsgálná a koegzisztenciával kapcsolatos döntését, és
más irányban keresné a megoldást. Ilyen megoldást jelentetne, ha az EU
olyan törvényt hozna, mely elôírná, hogy az Unió területén csak olyan GM-
fajták termeszthetôk, melyek esetében a génáramlás kizárható. Figyelemmel
a géntechnológia módszertanának gyors fejlôdésére és a kutatásba fektetett
dollár milliárdokra, ez nem egy irreális elvárás.

Kulcsszavak: koegzisztencia; GMO-határérték; génáramlás; génmegszökés; vetômagtermesz-
tés; ökológiai termesztés

A cikk megjelenési helye és elérhetôsége: Biokultúra, 2009. 4: 10–12;
http://w3.mkk.szie.hu/dep/genetika/pdf/Heszky/biokultura2009_4.pdf

AGRÁRTUDOMÁNYI MEGÍTÉLÉSEK 33



AGRÁRTUDOMÁNYI MEGÍTÉLÉSEK34

Kukoricafajták virágzása, különös tekintettel
az intraspecifikus hibridizációra
(MON 810 x egyéb fajták) [No 1.]

Fónagy Adrien,a Krishnan, Muthukalingan,b Bánáti Hajnalka,a
Lauber Éva,a Takács Eszter,a,c Székács András,a,c Nyiri Andrea,a

Herman Gábor,a Kugler Nikoletta és Darvas Bélaa,c

aMagyar Tudományos Akadémia Növényvédelmi Kutatóintézet,
Ökotoxikológiai és Környezetanalitikai Osztály, 1022 Budapest, Herman Ottó u. 15;

bKörnyezet-biotechnológiai Tanszék, Bharathidasan Egyetem, Tiruchirappalli;
cSzent István Egyetem Környezettudományi Doktori Iskola, Gödöllô

A fajta hibridizáció jelentôs probléma az idegentermékenyítô növények
vetômag elôállításánál. Alapozó vizsgálatainkat pollenkompetíció mellett, az
árukukoricát modellezve végeztük. Az egyes fajtákból (Sárga DK-440, Sárga
DK-440 BTY, Sárga Y, Sárga Y’, Sárga Zamora, Sárga X, Sárga X’, Kék, Vörös
lófogú, Fehér Mindszenti, Fehér Kiskun) 70–80 tô virágzását és terméshozá-
sát követtük nyomon, egy olyan táblán, amelyet hat sor DK-440 keretezett.
A táblánktól 40–120 méter között pollenfogó sorokat vetettünk sárga fajtából.
A táblák közti területen hiányos kelésû kaszált lucerna volt.
A vizsgált fajták a címerhányásuk ideje alapján korai (Kék és Mindszenti),

közép (a többség) és kései (Kiskun) csoportokra oszthatók. A hímvirágzás
(pollenszórás) követte ezt a csoportosítást. A bibe megjelenése és száradása
ezt úgy módosította, hogy a Zamora a korai fajták közé került. A korszerû
hibridek virágzásbiológiai és termékenységi szempontokból sokkal egysége-
sebbek, mint a tájfajták (Kék, Vörös lófogú, Mindszenti). Mindez, az utóbbi-
ak számára tágabb körû átporzásra nyújt lehetôséget.
A pollenszórás idôtartama egy fajta esetében átlagosan 10–14 nap. Ha-

sonló értékkel jellemezhetô a nôvirágzás is, azonban azt hozzátehetjük, hogy
a sikeres megtermékenyülésre a bibeszálak megjelenését követô napon van a
legtöbb esély.
A vizsgált fajták közül a Kiskun kései virágzása valamennyi fajtával lehe-

tetlenné tette az átporzást. Ez azt is jelenti, hogy amennyiben a virágzási mu-
tatók elemzése nélkül végez valaki kísérleteket, úgy pár méteres izolációs tá-
volságot is megfelelônek fog találni.
A keresztezéseinkben a Vörös lófogú bibéjének vörös színt kódoló génje

domináns, azaz a keletkezô szemek vörös színét nem változtatta meg, ha kék,
sárga vagy fehér színt hordozó pollent használtunk. Ugyanakkor a pollenje
nem hordozta domináns módon a vörös színt. AKék fajta pollenje domináns
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módon örökíti a kék/lila színt a sárga és fehér fajták szemeiben. Az egyszínû
kék szemek mellett a mozaikos szín (transzpozon aktivitás) is gyakori.
AMON 810-es keresztezéseink a Cry1-toxinvizsgálatok számára jól azono-
sítható mintákat eredményeztek. Apollennel átvitt cry1-gén már abban az év-
ben Cry1-toxint termel. A szomszédos sorokban 5-30% fajtahibrid szemkép-
zôdést találtunk, ami a GM-kukoricák izogenikus szegélysoraira érvényesít-
hetô. A csôkártevôkre vonatkozó rezisztencia-menedzselés a vegyes Cry-
toxin tartalmú szemek keletkezése miatt kérdéses, hiszen szelekciós nyomás
melletti túlélést biztosít. Megoldásként, eltérô virágzási idejû szegélysorokat
javaslunk. Szabadelvirágzási körülmények között, amikor a domináns pol-
lenforrásunk igen kicsi volt (kék) és minden oldalról hat szegélysor takarta
40–120 méterre lévô töveken már nem tudtunk kék/lila/mozaikos szem-
színnel átvitt 1% fölötti hibridszem-képzôdést kimutatni. Ugyanakkor a pol-
lenforrástól számított 500 méterre is találtunk egy csövön 5 darab kék szemet.
Jövô évi kísérleteinkben – a fenti alapokra épülôen – a vetômag elôállítást

(címerezés vagy hímsteril technika) képviselô pollenkompetíció nélküli álla-
potot vizsgáljuk.

Kulcsszavak:MON 810; kék kukorica; fehér kukorica; vörös kukorica; fajtahibrid; izoláció; ko-
egzisztencia; Cry1-toxin

A cikk megjelenési helye és elérhetôsége: Abs. Növényvédelmi Tudományos Napok, 2010. 56: 53;
http://www.fvm.gov.hu/doc/upload/201002/ntn_2010_kiadvany_a.pdf

***

Cry-toxinhasználat összehasonlító elemzése
a rovarok elleni védekezésben

Székács András és Darvas Béla

Magyar Tudományos Akadémia, Növényvédelmi Kutatóintézet,
Ökotoxikológiai és Környezetanalitikai Osztály, 1022 Budapest, Herman Ottó u. 15.

E-mail: aszek@nki.hu

A Bacillus thuringiensis (Bt) fajok kristályos (Cry) toxinjait és rokon toxinfe-
hérjéket kiterjedten alkalmazzák a növényvédelmi gyakorlatban, növényvédô
szerként és genetikai úton módosított (GM) növényekben egyaránt. Bár mind-
két kijuttatási forma a Cry-lektinfehérjék különbözô rovarrendek ellen muta-
tott specifitásán alapul, a kétféle alkalmazás között jellegzetes különbségek
mutatkoznak (a) az alkalmazási alakban; (b) az egyes agrotechnológiákkal mu-
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tatott kompatibilitásban; (c) a pontos hatóanyag és (d) annak környezeti sorsa
tekintetében. A rovarellenálló Bt-növények nyilvánvaló elônye, hogy kiküsz-
öbölik a munka- és energiaigényes szabadföldi kijuttatási lépéseket. A Bt-nö-
vények ugyanakkor a vegetációs idôszak során folyamatosan termelik a kurtí-
tott Cry-toxint. Ennek következtében a Bt-növények nem összeegyeztethetôk
az integrált növényvédelem (IPM) elveivel, mivel a Cry-toxin termelôdése nem
korlátozódik a rovarkártevô megjelenési idejére. A Bt-tartalmú növényvédô
szerek és a Bt-növények emellett hatóanyagukban is különböznek egymástól:
míg elôbbiek a rovarok bélrendszerében metabolikus aktivációt megkívánó
protoxint tartalmaznak, utóbbiak többnyire ún. preaktivált toxinfehérjét ter-
melnek. A DIPEL® készítmény például 131 kDa molekulatömegû Cry1Ab-
protoxint tartalmaz – egyéb Cry1- és Cry2-protoxinok mellett. AMON 810 ge-
netikai eseményhez tartozó Bt-növényekben ezzel szemben egyetlen, kurtított
(91 kDa nagyságú) Cry1Ab-toxin termelôdik. Ez a toxintartalom-beli különb-
ség – a növényvédôszer-engedélyezési kérdéseken túl – jelentôsen kihat az
Cry1Ab elleni ellenálló képesség (rezisztencia) gyors kialakulásának lehetôsé-
gére. Végezetül a növényi szövetben a gyors lebomlástól védett Cry1Ab-toxin
a tarlómaradványban környezeti perzisztenciát mutat.

Kulcsszavak: Bt-növény; Cry-toxin; protoxin; preaktivált toxin; perzisztencia, tarlómarad-
vány, Cry1-rezisztencia; integrált növényvédelem, IPM

A cikk megjelenési helye és elérhetôsége: Programme and Book of Abstracts of IXth European
Congress of Entomology, 2010. p. 102; http://www.bdarvas.hu/gmo/idn6011

***

Bt-kukorica eredetû Cry1Ab-toxinra rezisztens
Plodia interpunctella

Darvas Béla, Lauber Éva, Kincses Judit, Vajdics Gyöngyi,
Juracsek Judit és Székács András

Magyar Tudományos Akadémia Növényvédelmi Kutatóintézete,
Ökotoxikológiai és Környezetanalitikai Osztály, 1022 Budapest, Herman Ottó u. 15.

Egy 2001 júniusában, Bt-kukorica levélôrleménnyel Plodia interpunctella
lárvákon elvégzett kísérlet túlélôibôl (200 imágó) tenyészetet létesítettünk.
A ~1,4 ppm (ez valamivel magasabb, mint a nedves kukoricaszárban mérhe-
tô Cry1Ab tartalom) kurtított Bacillus thuringiensis-toxin (Cry1Ab) és kukori-
calevél-eredetû allelokemikália tartalmú PIdb-tápon tartott állatok reakcióját



21 nemzedéken keresztül, 6 ismétlésben követtük nyomon. A 4., 10. és 20. Bt-
rezisztens (BtR), továbbá Bt-érzékeny (BtS) nemzedékeken – a mortalitáson túl
(5 ismétlés), a bábtömeg (10 ismétlés) és a tojás lerakásától az imágó kibúvá-
sáig tartó fejlôdési idô mérésével (>100 ismétlés) – ellenôriztük a Bt-kukorica
hatékonyságát. A DK-440 BTY (YIELDGARD) fajtájú, Monsanto tulajdonú
(MON 810 genetikai esemény) kukoricalevél-ôrlemények Cry1Ab-toxintar-
talmát ELISA módszerrel mértük (EnviroLogix Inc., Portland, ME, USA).
A vizsgálatra felhasznált, szárított kukoricalevél-ôrlemények Cry1Ab tartal-
ma ~10 ppm volt.
A törzstenyészet imágószámra vonatkoztatott utódprodukciója alapján azt

találtuk, hogy már az elsô három nemzedékben megfigyelhetô a túlélôk szá-
mának növekedése. A rezisztencia stabilizálódása azonban dinamikus folya-
mat. A tenyészet mélypontját a 6. nemzedékben érte el, s Cry1Ab-rezisztens
tenyészetünk mintegy 24 állat utódának tekinthetô. Ennek oka az elsô négy
generációban kiszelektálódó népességrész elônytelen génkombinációja lehe-
tett. Figyelmet érdemel, hogy vizsgálatunk során nem csupán a kurtított
Cry1Ab volt a szelektáló ágens, hanem – szinte azonos szinten – a június ele-
ji kukoricalevél-eredetû allelokemikáliák, melyek közül a DIMBOA a legis-
mertebb. A 10–11. nemzedékek csúcsa után újabb – az elôzônél kevésbé mély
hullámvölgy jelentkezett.
A4. BtR generációban a szelekciós nyomásnál (1,5 ppm) kisebbmennyiségû,

0,9 ppm Cry1Ab-t a lárvák túlélték, míg 1,7 ppm még jelentôs pusztulást vál-
tott ki. A kezelt lárvák imágóvá fejlôdésének idôtartama megnyúlt.
A4. BtR aszalványmoly generáció toleránsabbá vált Cry1Ab-toxinra, mint a BtS.
A 10. BtR generációban a szelekciós nyomásnál nagyobb, 1,6 ppm Cry1Ab

mennyiséget a lárvák jelentôs számban túlélték. A Bt-kukorica levélôrle-
ményt tartalmazó tápon tartott lárvákból csaknem fele tömegû bábok fejlôd-
tek, bár az embrionális + posztembrionális kifejlôdési idôtartamuk közeledett
a kontroll tápon tartottakéhoz. A 10. BtR aszalványmoly generáció közel re-
zisztenssé vált Cry1Ab-toxinra.
A 20. BtR generációban nem tapasztaltunk mortalitási különbséget az 1,6

ppm Cry1Ab-toxint tartalmazó és a kezeletlen tápon tartott lárvák között. Az
izogenikus kukoricalevél-ôrleménnyel kevert tápon fejlôdô állatokhoz ha-
sonló volt a bábtömeg és a kifejlôdési idô is.
Bt-kukoricafajták esetében a védekezési módszer viszonylag gyorsan

csökkenô hatásosságára kell számítanunk.

Kulcsszavak: Cry1-rezisztencia; Plodia interpunctella; MON 810; DK-440 BTY; YieldGard;
DIMBOA

A cikk megjelenési helye és elérhetôsége: Abs. Növényvédelmi Tudományos Napok, 2005. 51: 9;
http://www.fvm.hu/doc/upload/200502/ntn_kiadvany_final.pdf
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GM-növények és rezisztencia – rezisztencia-menedzselés

Darvas Béla

Magyar Tudományos Akadémia Növényvédelmi Kutatóintézet,
Ökotoxikológiai és Környezetanalitikai Osztály, 1022 Budapest, Herman Ottó u. 15.

E-mail: bdarvas@freemail.hu

Az elsôgenerációs GM-növények európai engedélyezés alatt lévô válto-
zatainak 90%-a növényvédelmi célú. 20% tartozik a rovar rezisztens (Bt), 30%
a gyomirtószer-tûrô (glyphosate) növények közé, míg 40% e kettô kombináci-
ója. A hatóanyagokra elôbb vagy utóbb rezisztencia alakul ki abban a kárte-
vô-/kórokozó-közösségben, ahol huzamos felhasználásra kerültek.
Az aszalványmoly már a 10. nemzedékben toleránsnak bizonyult aMON

810 kukorica levélôrleményével szemben, ami a Cry1-tartalmú fajták gyors le-
járati idejét jelenti. AMON 810 kukoricára rezisztens lárvák DIPEL-re is tole-
ranciát mutatnak. Káposztamoly lárvák esetén legalább négyféle Cry-recep-
tort különítettek el. A Cry1C-rezisztens káposztamoly lárvák erôs keresztre-
zisztenciát mutattak CrylAb-, CrylAc- és Cry1F-toxinok esetében. Alacsony és
közepes keresztrezisztencia volt kimutatható Cry1Aa- és Cry9C-toxinok ada-
golásakor. Keresztrezisztencia nem jelentkezett Cry1Bb, CrylJa és Cry2A ese-
tében. A rezisztencia hátterében álló különféle mechanizmusok révén két el-
térô kötôhellyel rendelkezô toxin esetén is felléphet keresztrezisztencia.
A Cry1-rezisztencia menedzselésére izogenikus vonallal történô 20–50%-os
szegélyvetést ajánlanak a fajtatulajdonosok, ami az érzékeny népességet fenn-
tartja. Ez jelentôs területen a kártevô tenyésztését jelenti. Szabadelvirágzási
körülmények között a szomszédos sorokban 5–30% fajtahibrid-szemképzô-
dést mértünk. A csôkártevôkre (Helicoverpa armigera) vonatkozó rezisztencia-
menedzselés a Cry-toxinra vegyes szemek keletkezése miatt kérdéses, hiszen
szubletális szelekciós nyomás melletti túlélést és Cry1A-rezisztens népessé-
gek kialakulását generálja. Megoldásként, eltérô virágzási idejû szegélysoro-
kat javaslunk. További probléma ekkor, hogy az izogenikus és Cry1-toxint (is)
fogyasztó lárvák fejlôdési ideje, így a rajzáscsúcsuk is eltér. Ez az eltérô tulaj-
donságú népességek találkozási esélyét csökkenti. A többfajta Cry-toxint ter-
melô kukoricaváltozatok esetében az egy hektáron megtermelôdô Cry1-toxin
mennyisége – ami jelenleg is kritikus – tovább növekedik.
A glyphosate hatóanyagú totális gyomirtó szerek 1970-ben jelentek meg. Is-

mert, hogy néhány gyomnövény tûrôképessége eredendôen magas, ilyenek
pl. a fehér libatop, a selyemmályva és a bojtorjánszerbtövis. A glyphosate el-
viselésére kétféle GM-stratégiát használtak. A hatóanyag célhelyét érzéketle-
nebbre cserélték, vagy olyan lebontó enzimet termeltettek, ami az eredeti ve-
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2. kép: Ostrinia nubilalis lárva – Ostrinia nubilalis larva
(Fotó: Darvas Béla)
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gyület kevésbé fitotoxikus változatát állította elô. A glyphosate-tûrô növények
megjelenése lehetôvé teszi, hogy a hatóanyagot posztemergens kezelésre
használjuk, így felhasználhatóságát lényegesen kiterjeszti. Glyphosate-tûrô
aszályfû (Eleusine indica), betyárkóró (Conyza canadensis), nagy és lándzsás
útifû (Plantago major, P. lanceolata), olaszperje (Lolium multiflorum), ürömlevelû
parlagfû (Ambrosia artemisifolia), disznóparéj fajok, fenyércirok (Sorghum
halepense) populációit írták le eddig. A glyphosate-tûrô képesség 8–15-szörös
is lehet. Tartós glyphosate használat után az erre szelektálódó fajok populáci-
óinak 10–50%-a is a rezisztens csoportba tartozhat. Mindez hozzájárul ahhoz,
hogy míg az elsô 3–5 évben a gyomirtószer-felhasználás enyhe csökkenését
írták le, addig a rezisztens gyompopulációk megjelenése után a herbicid-
felhasználás emelkedését jelzik. Hazai vizsgálatok e területen nincsenek.

Kulcsszavak: Cry1-rezisztencia;MON 810; Dipel; Cry-receptor; keresztrezisztencia; reziszten-
cia-menedzselés; glyphosate; glyphosate rezisztens gyom; Eleusine indica; Conyza
canadensis; Plantago major; Plantago lanceolata; Lolium multiflorum; Ambrosia artemisifolia;
Sorghum halepense

A cikk megjelenési helye és elérhetôsége: GMO-Kerekasztal füzetek (2009. december 16), 22: 11;
http://www.bdarvas.hu/gmo/idn2022
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Adatok a Bt-kukoricapollen és védett lepkefajok
lárváinak magyarországi rizikó-analíziséhez

Darvas Béla, Csóti Attila, Adel Gharib, Peregovits László, Ronkay
László, Lauber Éva és Polgár A. László

aMagyar Tudományos Akadémia Növényvédelmi Kutatóintézet,
Budapest, 1022 Herman Ottó u. 15;

bBudapesti Corvinus Egyetem; cMinia Egyetem, Mezôgazdasági Kar;
dMagyar Természettudományi Múzeum

E-mail: bdarvas@freemail.hu

A DK-440 BTY (MON 810 genetikai esemény) fajta pollenszórása a vetés
utáni 74–88. napok közé esik. A hazai fajtaválasztékunk pollenszórása július
– augusztusban van. A vizsgált 35 kg/ha pollentermésû fajta esetében a táb-
laszegélytôl számított maximum 5 m-es távolságban 100 pollen/cm2 érték alá
csökken a pollenborítottság. A kukoricatáblában és annak szegélyén, lágy-
szárúakon élô, a pollenszórás idôszakában kelô hernyók lehetnek a legérin-
tettebbek. A vízszintes állású, széles, szôrös levelû növényeken a pollen
jobban megtapad. A nagy csalán, Urtica dioica L. (Urticaceae) levélfelület/
levéltömeg aránya 2,85-szöröse a selyemkórónak, Asclepias syriaca L.
(Asclepiadaceae). Ez azonos pollenborítottság mellett kb. háromszoros Bt-to-
xindózist jelent. Magyarországon 187 lepkefaj védett, melynek 16%-a fejlôd-
het táblaszegélyen élô, lágyszárú gyomokon is. A kukoricatáblák vízleveze-
tô árkainak csalánosaiban fejlôdô két gyakori tarkalepke faj (Nymphalidae),
a nappali pávaszem, Inachis io (L.) és az atalanta lepke, Vanessa atalanta (L.)
lárvakelése éppen a kukoricapollen-szórásakor van, s ezért a Bt-tartalmú pol-
len ezeket veszélyezteti.

Kulcsszavak: rizikó analízis, Bt-kukorica pollen, MON 810, Urtica dioica, Inachis io, Vanessa
atalanta, védett lepkefajok, Pannon Biogeográfiai Régió

A cikk megjelenési helye és elérhetôsége: Növényvédelem, 2004. 40: 441–449;
http://www.bdarvas.hu/tudomany/okotoxikologia/idn4004
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AMON 810 transzgenikus kukorica
Cry1Ab-toxintermelése

Székács András, Lauber Éva, Juracsek Judit és Darvas Béla

Magyar Tudományos Akadémia, Növényvédelmi Kutatóintézet,
Ökotoxikológiai és Környezetanalitikai Osztály, 1022 Budapest, Herman Ottó u. 15.

E-mail: aszek@nki.hu

Kétféle kereskedelmi immunoassay módszer segítségével meghatároztuk
a Cry1Ab-toxin szintjeit aMON 810 genetikai eseményhez tartozó, géntech-
nológiai úton módosított (GM) kukoricában, negatív kontrollként közel
izogenikus kukoricavonalat alkalmazva. Az immunoassay rendszereket a
Cry1Ab-protoxinra és aktivált toxinra mutatott keresztreaktivitásuk (CR), va-
lamint növényi referenciamintában általuk mért toxinszintek segítségével jel-
lemeztük. A kapott CR értékek segítségével aktivált toxinra korrigált Cry1Ab-
toxinszinteket mértük a DK-440 BTY kukoricában a teljes vegetációs idôszak
során. A Cry1Ab-toxinszintek a levélben gyorsan emelkedtek, és a vetéstôl
számított 5. hétre 17,15 ± 1,66 µg/g értéket értek el, majd fokozatos csökke-
néssel a 16. hétre 9,61 ± 2,07 µg/g szintre mérséklôdtek. Az idôszak utolsó
2 hete során – a levelek részleges száradása miatt – megint emelkedést mu-
tattak, 13,51 ± 1,96 µg/g koncentrációra. Hasonlósan jellemezhetôk a gyö-
kérben mérhetô toxinszintek, a kevésbé differenciálódott V1 stádiumban,
amely 5,32 ± 0,49 µg/g és a növény további fejlôdése során 2,25 ± 0,30 µg/g
értékre csökkent. A szárban, a portokokban, a pollenben és a magokban a to-
xinszintek ezzel szemben tartósan rendre 1,36 ± 0,45, 4,98 ± 0,31, 0,47 ± 0,03
és 0,83 ± 0,15 µg/g értékûnek bizonyultak. Összehasonlítást végeztünk
nyolcéves idôszak során. 3 évben gyakorlati termesztési körülmények között
a VT-R4 fenológiai stádiumokban mért toxinkoncentrációk között.

Kulcsszavak: géntechnológiai úton módosított szervezet; GMO; MON 810; Cry1Ab-toxin;
ELISA; GM-kukorica

A cikk megjelenési helye és elérhetôsége: Environ. Toxicol. Chem., 2010, 29: 182–190;
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/etc.5/abstract
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A Cry1Ab-toxin meghatározásaMON 810
transzgenikus kukoricalevelében

Székács András, Lauber Éva, Takács Eszter és Darvas Béla

Magyar Tudományos Akadémia, Növényvédelmi Kutatóintézet,
Ökotoxikológiai és Környezetanalitikai Osztály, 1022 Budapest, Herman Ottó u. 15.
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A Cry1Ab-toxin eloszlását vizsgáltuk enzimjelzéses immunoassay mód-
szer segítségével géntechnológiai úton módosítottMON 810 genetikai ese-
ményt tartalmazó kukoricában. A levelek Cry1Ab-toxintartalma reproduktív
fenológiai stádiumban (tejes, R3) 3,878 és 11,148 ng Cry1Ab toxin/g nyers le-
véltömeg között változott. A levelekben a toxintartalom szignifikáns mér-
tékben kisebb volt (LSD = 1,823 ng Cry1Ab toxin/g nyers levéltömeg,
p<0,01) az alsó levélszinten, mint a magasabb levélszinteken, feltehetôleg
részleges levélnekrózis következtében. A növényegyedek között a Cry1Ab-
tartalomban számottevô mértékû ( 22%) variabilitás mutatkozott. A toxinel-
oszlás egyedi leveleken belüli hossz- és keresztirányú eloszlásában kisebb
különbségek mutatkoztak keresztirányban, mintegy 20%-kal nagyobb toxin-
tartalommal a fô levélér közelében. Ennél nagyobb különbségeket tapasztal-
tunk (LSD = 2,220 ng Cry1Ab-toxin/g nyers levéltömeg, p<0,01) a levél hosz-
szanti irányában, 1,892 ng Cry1Ab-toxin/g nyers levéltömeg a szárölelô rész-
ben és maximumot elérve a lamella közepénél. Levélnekrózis következtében
a levélbeli Cry1Ab-toxintartalom jelentôs mértékben csökkent (LSD = 2,230
ng Cry1Ab toxin/g nyers levéltömeg, p<0,01). Az eredmények alapján a le-
vél mintázásában a hosszirányú kiterjedés jelentôsebb hatású, mint a ke-
resztirányú mintavételi pozíció.

Kulcsszavak: géntechnológiai úton módosított szervezet; GMO; MON 810 kukoricalevél;
Cry1Ab-toxin; ELISA

A cikk megjelenési helye és elérhetôsége: Anal. Bioanal. Chem. 2010. 396: 2203–2211;
http://www.springerlink.com/content/741u051150206123/fulltext.pdf
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AMON 810 kukoricapollen
Cry1Ab-toxintartalmának mérése enzimjelzéses

immunoassay módszer segítségével

Székács András, Takács Eszter, Juracsek Judit,
Lauber Éva és Darvas Béla

Magyar Tudományos Akadémia, Növényvédelmi Kutatóintézet,
Ökotoxikológiai és Környezetanalitikai Osztály, 1022 Budapest, Herman Ottó u. 15.

E-mail: aszek@nki.hu

Kétféle enzimjelzéses immunoassay (ELISA) módszer segítségével meg-
határoztuk az aktivált Cry1Ab-toxin szintjeit aMON 810 genetikai esemény-
hez tartozó kukoricábanAz EnviroLogix Cry1Ab/Cry1Ac QuantiPlate® és az
Abraxis Bt-Cry1Ab/Ac kereskedelmi ELISA módszereket alkalmaztuk és op-
timalizáltuk pollenminták vizsgálatára. Magas fehérje- és keményítôtartalma
miatt a pollen nehezen elemezhetô biológiai mátrixnak bizonyult, amit a
minta-elôkészítésben tapasztalt alacsony, de reprodukálható visszanyerések
is tükröztek: 51–55% és 48–49% a mesterségesen szennyezett pollenben a
mesterségesen szennyezett pollenextraktumhoz, illetve pufferhez képest.
Az extrakciós körülmények pollenszemek, mint szilárd és nehezen meg-
bontható részecskék feltárhatóságára gyakorolt hatásának értékelésére több
extrakciós eljárást hasonlítottunk össze. Az aktivált Cry1Ab koncentrációit a
pollenben az ELISA rendszerekben meghatározott Cry1Ab aktivált to-
xin/protoxin keresztreaktivitásokkal, vagyis az EnviroLogix és Abraxis
ELISA rendszerekre rendre 41% és 56% értékek segítségével számítottuk.
A pollenfrakció tisztasága alapvetô fontosságú tényezô: a toxintartalom a
DK-440 BTY pollen egyik tételében 108±7 ng Cry1Ab/g száraz pollen volt,
míg az ezen mintához tartozó portokokban ennek több mint százszorosa
(13030±1690 ng Cry1Ab/g száraz tömeg) volt a mért érték. Két, eltérô vetô-
mag fenotípusú DK-440 BTY kultúrnövény-változat pollenében számottevô-
en eltérô, 100–150 és 4–18 ng Cry1Ab/g száraz pollen toxinszinteket mér-
tünk. A pollen toxintartalmát jelentôsen befolyásolták az idôjárási körülmé-
nyek. A címerhányást megelôzô idôszakban bekövetkezô szárazság magas
pollenbeli Cry1Ab-szinteket, de csökkent pollentermelést eredményezhetnek.

Kulcsszavak: géntechnológiai úton módosított szervezet; GMO; MON 810 kukoricapollen;
Cry1Ab-toxin; ELISA

A cikk megjelenési helye és elérhetôsége: Programme and Book of Abstracts of IXth European
Congress of Entomology, 2010. p. 200; http://www.bdarvas.hu/gmo/idn6011
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Preferenciatesztek ugróvillásokkal izogenikus
és Bt-kukoricán

Bakonyi Gábor,a Szira Fruzsina,a Kiss István,a Villányi Ilona,b
Seres Anikóa és Székács Andrásc

aSzent István Egyetem, Állattani és Állatökológiai Tanszék, 2100 Gödöllô, Páter K. u. 1;
bMagyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet, Budapest;

cMagyar Tudományos Akadémia Növényvédelmi Kutatóintézet
Ökotoxikológiai és Környezetanalitikai Osztály, Budapest

Az ugróvillások (Collembola) a talajok táplálékhálózatainak fontos tagjai.Ar-
ról azonban kevés információ áll rendelkezésre, hogy a Bacillus thuringiensis
(Bt) toxint termelô kukoricavonalak tarlómaradványai milyen hatásokkal
vannak a talajállatokra, köztük az ugróvillásokra. Ezért végeztünk laborató-
riumi kísérleteket három ugróvillás fajjal. A következô kérdéseket tettük fel:
(i) egyformán oszlanak-e el az ugróvillások az izogénes és Bt-toxint (Cry1Ab-
toxin) termelô kukoricán? és (ii) mutatnak-e táplálkozási preferenciát vala-
melyik kukorica vonal irányába? A Folsomia candida faj egyedei kevésbé pre-
ferálták a Bt-toxint termelô kukorica vonalat az izogénes párjához képest. A
Heteromurus nitidus és Sinella coeca fajok esetében ilyen jelenséget nem ta-
pasztaltunk. A F. candida faj már igen alacsony 3,45 (± 0,8 µg g-1) Bt-toxin tar-
talmú kukoricára reagált. Eredményeink azt mutatják, hogy a Bt-toxint ter-
melô kukorica hatása az ugróvillásokra fajspecifikus.

Kulcsszavak:MON 810 kukorica; Cry1Ab toxin; Collembola; Folsomia candida; Heteromurus
nitidus; Sinella coeca

A cikk megjelenési helye és elérhetôsége: European Journal of Soil Biology, 2006. 42: 132–135.
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Összefüggés a Helicoverpa armigera,
az Ostrinia nubilalis és a Fusarium verticillioides között

MON 810-es kukoricán

Darvas Béla, Bánáti Hajnalka, Takács Eszter, Lauber Éva,
Szécsi Árpád és Székács András

MTA Növényvédelmi Kutatóintézet, 1022 Budapest, Herman Ottó u. 15.
E-mail: bdarvas@freemail.hu

AMON 810 kukorica fajtacsoportot Ostrinia nubilalis (kukoricamoly) ellen
fejlesztették ki és úgy tartják, hogy közvetve csökkenti a csövet Fusarium spp.
által való fertôzöttségét is. A célunk az együttesen elôforduló kártevôk és kór-
okozó tanulmányozása voltMON 810 kukorica fajtacsoporton. 2009-ben kü-
lönlegesen magas csôfertôzöttség fordult elô Julianna-majorban. Több ezer
csô vizsgálata során azt találtuk, hogy a kártevôk közül aHelicoverpa armigera
(gyapottok-bagolylepke) lárvák által okozott kár a meghatározó, míg a O.
nubilalis csak egyetlen táblán okozott jelentôst kártételt. Fusarium verticillioides
fertôzöttség csak a lárvák által károsított csövek egy kisebb hányadában
(~20–30%) jelentkezett. Azok a H. armigera és O. nubilalis lárvák, amelyek F.
verticillioidesmicéliumot fogyasztottak az ürülékszemcséikkel terjesztették a
kórokozót. AMON 810 kukorica 100% hatékonyságot eredményezett a szár-
ban károsító O. nubilalis ellen, míg ez gyöngébb volt a csöveken károsító O.
nubilalis és H. armigera lárvák ellen. AMON 810 kukoricabibe – amely a H.
armigera lárvák csôbe hatolásának helye – ~Cry1Ab-toxin tartalma alacso-
nyabb, mint a levelek, a szár vagy a csuhéleveleké. Fusarium-fertôzöttMON
810 kukoricacsövet ritkán találtunk és csakO. nubilalis esetében. AH. armigera
lárvák nem tûrik jól a F. verticillioides szennyezett táplálékot és megkísérlik a
fertôzött csô elhagyását. További táplálkozásra kísérletet tesznek a 8–12 csu-
hélevélen keresztül a szemek elérésére. Ez azonban aMON 810 csô esetében
általában sikertelen marad, és nem érik el a szemeket. A csövek csúcsi fertô-
zöttsége csak csekély (a csövek egy tizedének megfelelô) termésben mérhetô
kárt okoz.

Kulcsszavak: Ostrinia nubilalis; Helicoverpa armigera; Fusarium verticillioides; MON 810;
termésvesztesség

A cikk megjelenési helye és elérhetôsége: Insects, 2011, 2: 1–11;
http://www.mdpi.com/2075–4450/ 2/1/1/pdf



TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI MEGÍTÉLÉSEK

GM-növények táplálkozástudományi látószögbôl

Bardócz Zsuzsaa és Pusztai Árpád
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Az Egyesült Államokban, a GM növények 1996-ban jelentek meg az élel-
miszerláncban. Ott ezek a termékek mindmáig jelölés nélkül kerülnek forga-
lomba, s az engedélyezés alapját a mai napig a lényegi azonosság elve képe-
zi. Alig ismertek független kutatók által végzett vizsgálatok eredményei.
Az emberekkel végzett tudományos kísérletek szinte teljesen hiányoznak a
tudományos irodalomból. Ennek ellenére egyre több génmódosított összete-
vôt engednek be a táplálék- és takarmányláncba. Nô azoknak a tudományos
közleményeknek a száma is, amelyek a GM növények egészségkárosító mel-
lékhatásaira mutatnak rá. A jelenleg forgalomban lévô – és így a táplálék-
láncban is megjelenô – GM növényekrôl elmondható, hogy ezek túl korán,
megfelelô biztonsági vizsgálatok hiányában kerülnek fogyasztásra, hosszú
távú hatásaik teljesen ismeretlenek, így veszélyeztethetik a jövô nemzedékek
egészségét. Éppen ezért bevizsgálásukhoz elengedhetetlen lenne szigorú és
általánosan elfogadott tesztelési módszereket kidolgozni.

Kulcsszavak: GM-növények, EFSA, inzerciós mutagenezis, horizontális génátvitel, táplálko-
zástani vizsgálatok, Cry-toxinok, glyphosate

A cikk megjelenési helye és elérhetôsége: Biokontroll, 2010. 1: 24–32;
http://www.biokontroll.hu/cms/images/stories/Biokontrol/downloads/
Biokontrol_01.pdf

11 Új cím: Vidékfejlesztési Minisztérium, Stratégiai Fôosztály, Biodiverzitási- és Génmegôrzési
Osztály, 1055 Budapest, Kossuth tér 11.
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GMO igen vagy nem?

Balla László

Magyar Növénynemesítési Alapítvány; Debrecen Egyetem,
Agrártudományi Centrum, Karcagi Kutatóintézet, 5300 Karcag, Pf.:11.

E-mail: drballa@t-online.hu

Genetikailag módosított növényekrôl nem beszélhetünk általában, min-
den fajt és fajtát konkrétan kell vizsgálni. Az Amerikai Egyesült Államokban
négy fontos növényfajban állították elô a fajták génmódosított változatát,
amelyeket multinacionális cégek terjesztenek, legerôteljesebben a Monsanto.
E négy fontos növényfaj a szója, a kukorica, a gyapot és a repce. A témához
csak úgy szólhatunk érdemben, ha ezeket a fajokat egyenként vizsgáljuk.
A szója késôi, nálunk nem honosítható és nem termeszthetô, közvetlen

emberi táplálkozásra nem vagy csak kismértékben használják. AGM-gyapo-
tot csak kisebb területen termesztik világszerte, nálunk nem hasznosítható és
nem termeszthetô. Repcébôl nálunk a hibrid és a hagyományos módszerek-
kel elôállított fajtákat vetik.
A növényolajipar a multinacionális cégek kezében van. Ôk döntik el, hogy

milyen fajtákat vettetnek el, mert annak a termését kiszállítják az országból,
feldolgozzák és az étolajat hozzák vissza.
Jelenleg a kukorica az az egyedüli növényfaj, amelynek génmódosított

változatát be lehetne hozni, és ha a fajta agronómiai tulajdonságai (tenyész-
idô, szárazságtûrés, betegség- ellenállóság, hidegtûrés, minôség) megfelel-
nének a hazai követelményeknek, termesztésbe lehetne vonni.
Nézzük hát a kukoricát. Az 1980-as években a nagy cégek, amikor fantá-

ziát láttak a genetikai módosításban, egymással is versenyre kelve nekiláttak
a munkának. Jelenleg a Monsanto hibridje, aMON 810 a nálunk legjobban
ismert transzgenikus növény, amelybe átültették a talajlakó Bacillus
thuringiensis baktérium génjét. Ez olyan toxint termel, amely ha bekerül a ku-
korica molylepke lárvájának emésztôrendszerébe, megöli azt. Ezért olyan ré-
giókban, ahol a kukoricamoly kártétele jelentôs, védelmet jelent. Szeren-
csénkre a Pannon Biogeográfiai Régió nem ilyen, ezért nálunk nincs
jelentôsége.
A másik a kukoricabogár-ellenálló hibrid, a MON 863. Ezen is túltesz a

MON 88017-es, amely amellett, hogy kukoricabogár- ellenálló, herbicid re-
zisztens is. Amoly- és kukoricabogár-rezisztens hibrideknek azonban a tô-
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lünk délebbre fekvô térségekben nagyobb a jelentôsége, mert ott mindkét
kártevô reális veszélyt jelent.
A GM-növények lassan, de terjednek, elsôsorban a fejlôdô országokban,

ahol a szójának és a gyapotnak nagyobb a jelentôsége. Kiszámolták azonban,
hogy ha a jelenlegi ütemben terjednek, akkor 158 évre van szükség, amíg el-
foglalják a teljes vetésterületet.
A génmódosított kukorica fogadtatása tehát Európában nem egyértelmû,

illetve csaknem egyértelmûen nemleges. AWTO (World Trade Organization)
tartós nyomásának engedve az Európai Unió engedélyezte a hibridek beho-
zatalát Európába, de azok hasznosítását rábízta a tagállamokra, amelyek mo-
ratóriumot kértek, és az EU kívánságának megfelelôen megalkották a ha-
gyományos, a bio és a genetikailag módosított növények (kukorica) együttes
termesztésére vonatkozó rendeletet. Ezt a magyar parlament ötpárti egyez-
tetéssel elfogadta (koegzisztencia törvény). Ez van ma érvényben.
Marcel Bruins, a Nemzetközi Vetômagszövetség fôtitkára a 2008-ban Sió-

fokon rendezett EESNET vetômag konferencián rámutatott, hogy a nagyobb
jogszabályi teher nemzeti és nemzetközi szinten is megmutatkozik. Nemze-
ti szinten fontos, hogy az élelmezésre vagy takarmányozásra szánt GM-
növények biztonságosak legyenek.
Szántóföldi vizsgálatokkal kell alátámasztani, hogy a GM-növények nem

okoznak kárt sem a mezôgazdaságnak, sem a környezetnek. Nemzetközi
szinten a Cartagena Biosafty Protocol, az élelmezési és takarmányozási kódex,
valamint az OECD szabályozzák a kérdést. Elmondta még, hogy „Az ISF
azonban elvárja a GM-termékek kifejlesztôitôl, hogy bocsássák rendelkezés-
re azt a technológiát, amellyel ellenôrizhetô a GM-technológiával elôállított
termékek esetleges alacsony szintû jelenléte a hagyományos környezetben”.
Magyarországon sem hagyhatjuk figyelmen kívül a társadalmi fogadta-

tást és a piaci elhelyezés kérdését. Mi 7–8, az elmúlt évben 9 millió tonna ku-
koricát termelünk. Ennek harmadát, negyedét használjuk fel itthon, nagyobb
részét továbbra is a nemzetközi piacon szeretnénk elhelyezni. Megrendelés
csak GMO-mentes kukoricára van.
Összefoglalásképpen szeretném megállapítani és egyben megnyugtatni a

hazai szakmai közvéleményt, hogy nincs GMO veszély, mert:

– nincsenek olyan külföldi génmódosított fajták, amelyeket érdemes len-
ne meghonosítani;

– a hazai biotechnológiai kutatás nem hozta meg az ígért és elvárt kuta-
tási eredményt, de még a láthatáron sincsenek génmódosított fajták;

– ami pedig a kutatást illeti, rábízom a mai pénzosztókra, de kölcsönve-
szem Láng István akadémikus szavait egy interjújából: „A legsúlyo-
sabb megoldásra váró probléma tehát – ami a tudományos kutatókra
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óriási felelôsséget ró – a magyar termôföld értékeinek megôrzése és
ésszerû felhasználása. Az egykori szántók és elhanyagolt kertek talajá-
nak gazdaságos kihasználása, feltárása, értékesítése a kulcsa a vidék
szociális problémáinak is.”

Hozzáteszem, a növénytermesztés legolcsóbb és legkézenfekvôbb felada-
ta az elmúlt években elôállított fajták genetikai termôképességének a reali-
zálása. Ugyanakkor Magyarország nemzeti érdeke a GMO-mentes státusz
megôrzése ameddig csak lehet. Ha az EU arra kényszerül, hogy – engedve a
WTO nyomásának – engedélyezi a génmódosított fajták korlátozás nélküli
termesztését, az még nem jelenti számunkra a kötelezô bevezetését. Kiváló
hagyományosan elôállított hibridkukoricák állnak a termelôk rendelkezésé-
re, amelyekkel úgy a hazai, mint az exportigények kielégíthetôk.
E tényezôk figyelembe vételével kell majd eldönteni a kérdést: GMO igen

vagy nem? Végtelenül rövidlátó a jelenleg meglévô GM-kukoricák beenge-
désének forszírozása. Teljesen világos, hogy ha azok elfoglalnák a vetésterü-
letünket, feleslegessé válna a hazai kukoricanemesítés bármilyen formája: ha-
gyományos és génmódosított egyaránt. Azonnal meg kellene szüntetni a ku-
koricanemesítést, meg kellene szüntetni a génmódosítást célzó alapkutatá-
sokat, mert amit már elôállítottak külföldön és mi ingyen (licencdíj ellenében)
megkapunk, azt minek erôltetni, amikor úgysincs esélyünk? Várható, hogy
már a közeljövôben sok génmódosított növényfaj fajtáival megjelennek majd
a sikeres nagycégek, és mi válogathatunk. Kiválaszthatjuk azt, amelyik iga-
zoltan nem káros sem az emberi egészségre, sem a környezetünkre, beleért-
ve a talajainkat és a minket körülvevô élôvilágot is. Nem szabad felvállalni
az úttörô szerepet a GM-növények bevezetésében, és el kell kerülni a kísér-
leti nyúl szerepét is.

Kulcsszavak: GMO,MON 810,MON 863;MON 88017;WTO; koegzisztencia; Marcel Bruins;
Cartagena Biosafety Protocol; OECD; ISF

A cikk megjelenési helye és elérhetôsége:Magyar Mezôgazdaság, 2009. 64 (11): 32–33.
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A „biomassza-láz” hozadéka

Gyulai Iván

Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlôdésért, 3525 Miskolc, Kossuth u. 13.
E-mail: gyulai@ecolinst.hu

Az emberi társadalom erôforrásigénye bôvül, miközben a természeti erô-
forrásokat messze azok eltartó képessége feletti mértékben aknázzuk ki.
Az energiakészletek kimerítése és a népesség/ipari termelés bôvülése siette-
ti a kutatásokat az új, megújuló képes energiaforrások, mint a biomassza
iránt. A biomassza csekély energiasûrûségû anyag, amely kiterjedt termô-
föld-használatot igényel, akár új, eddig érintetlen élôhelyek termelésbe vo-
násával, akár a jelenleg mezôgazdasági termelésbe vont területek használa-
tával. Ilyen tekintetben az élelmiszertermelés és az energiatermelés versen-
genek egymással. A géntechnológiát a biomassza-termelés valamennyi vo-
natkozásában alkalmazzák és vizsgálják, különféle célzott genetikailag mó-
dosított (GM), növények, baktériumok, élesztôgombák és katalizátorok al-
kalmazásával. A kutatás olyan GM-növényekre irányul, amelyek gyorsabban
nônek, nagyobb a cukortartalmuk, több cellulózt vagy kevesebb lignint tar-
talmaznak, nagyobb a stressz körülményekkel szembeni ellenálló képessé-
gük. Párhuzamos kutatási irányokban mikroorganizmusokat olyan genetikai
módosításnak vetnek alá, melynek következtében jobb erjesztési paraméte-
rekkel rendelkeznek, így segítik a cellulózbontást. Jelentôs figyelem közép-
pontjába került a legutóbbi fejlemény, módosított algák létrehozása a jövô
energiahordozójaként. A GMO-k fokozott mezôgazdasági termesztése ko-
moly aggályokat vet fel környezeti hatásaik tekintetében. Az energianövé-
nyek esetében ugyanakkor a lehetséges környezeti kockázatok kikerülhetik
a kutatás és a nyilvánosság figyelmét, mivel a nem élelmiszertermék típusú
GMO-kra kevésbé figyelnek oda a fogyasztók.

Kulcsszavak: biomassza, energetikai hasznosítás, GM-energianövények, élelmiszerár, termé-
szetes megújuló képesség, geokémiai ciklusok

A cikk megjelenési helye és elérhetôsége: Biokontroll, 2010. 1: 33–39;
http://www.biokontroll.hu/cms/images/stories/Biokontrol/downloads/
Biokontrol_01.pdf

***



EGYÉB MEGFONTOLÁSOK 51

Szüksége van-e a világnak a géntechnológiai úton
módosított növényekre?

Takács-Sánta András

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar,
Környezettudományi Centrum, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.

E-mail: tsa@mail.datanet.hu

A világ mezôgazdasága hatalmas mennyiségû élelmet termel hatalmas
környezeti áron. Ráadásul, noha a megtermelt élelmiszer elegendô volna a
világ csaknem hétmilliárd lakója számára, az igazságtalan elosztás miatt
nagyjából egymilliárd ember éhezik. A cikkben arra a kérdésre keressük a vá-
laszt, hogy a mezôgazdasági géntechnológia enyhítheti-e a környezetterhe-
lést és az éhezést. Bár a géntechnológiai ipar rendszerint igennel válaszol e
kérdésre, a valóság ennél sokkal árnyaltabb. A jelenleg termesztésben lévô
GM-növények nem (vagy legalábbis nem számottevôen) csökkentik a kör-
nyezetterhelést; az pedig teljesen kiszámíthatatlan, hogy a jövôben milyen
GM-növények kerülnek termesztésbe. Az éhezést pedig valószínûleg sem-
milyen, GM-növények segítéségével véghezvitt hozamnövelés nem csök-
kentené, az ugyanis nem a hozammennyiséggel kapcsolatos. Összességében,
bár elképzelhetôk olykor olyan esetek, amikor a mezôgazdasági géntechno-
lógia jó választásnak tûnik, nem sok jel utal arra, hogy bármiféle javulást
eredményezne az emberi életminôség terén, miközben rengeteg kockázatot
rejt magában.

Kulcsszavak: mezôgazdasági géntechnológia, GM-növények, éhezés, környezeti problémák
A cikk megjelenési helye és elérhetôsége: Biokontroll, 2010. 1: 5–12;

http://www.biokontroll.hu/cms/images/stories/Biokontrol/downloads/
Biokontrol_01.pdf
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Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal GMO
Paneljének a magyarországi környezetanalitikai
és ökotoxikológiai vizsgálatokkal kapcsolatos

állásfoglalásáról

Darvas Béla,a Székács András,a Bakonyi Gábor,b Kiss István,b
Biró Borbála,c Villányi Ilona,c Ronkay László,d Peregovits László,d

Lauber Évaa és Polgár A. Lászlóa

aMagyar Tudományos Akadémia Növényvédelmi Kutatóintézet Ökotoxikológiai
és Környezetanalitikai Osztály, 1022 Budapest, Herman Ottó u. 15;
bSzent István Egyetem, Állattani és Ökológiai Intézete Gödöllô;

cMagyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet;
dMagyar Természettudomány Múzeum

E-mail: bdarvas@freemail.hu

2005. június 8-án az EFSA GMO panelje állásfoglalást tett közzé a magyar
mezôgazdasági miniszter 2005. január 20-án, a MON 810-es genetikai ese-
ményû kukoricafajtákra elrendelt ideiglenes moratóriumával kapcsolatban
és az ezzel összefüggésben elvégzett környezetanalitikai és ökotoxikológiai
vizsgálatokról. Állásfoglalásukban kétségbe vonták, hogy a négy területen is
felmutatott környezettudományi aggályok elégségesek-e elôvigyázatossági
lépéshez, és azon álláspontjuknak adtak hangot, hogy a genetikailag módo-
sított szervezetek engedélyezését az EU tagországokban csak akkor szabad
korlátozni, ha ezt tudományos alapossággal bizonyított kockázati tényezôk
indokolják. Az EFSA GMO panelje figyelmen kívül hagyta azt a tényt, hogy
a beadvány szerzôje a magyar kormány mezôgazdasági minisztere, aki mun-
katársain keresztül meggyôzôdött módszereink alaposságáról és adataink hi-
telességérôl, míg e testület erre kísérletet sem tett. Indokolatlan és nemzet-
közi diplomáciában szokatlan, hogy a magyar géntechnológiai hatóság sajá-
tos élôhely-típusaira és ökoszisztémáira (Pannon Biogeográfiai Régió) vo-
natkozó környezettudományi ítélôképességét és rendelkezési jogát egy élel-
miszerbiztonságra szakosodott bizottság kétségbe vonja. Mindeközben az
EFSA GMO paneljének feladata lett volna, hogy indítványozza az általunk
felvetett környezettudományi problémákkal kapcsolatban a fajtatulajdonos
Monsanto cég hiánypótlását, amit viszont elmulasztott.
Az EFSA GMO paneljének megállapításával ellentétben a magyarországi

vizsgálatok egyáltalán nem irányultak emberi egészségre gyakorolt hatások
követésére, tehát nem adekvát azokat e területtel bármilyen összefüggésbe
hozni. A környezetanalitikai és ökotoxikológia hatásokat illetôen az EFSA
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Osztály, 1055 Budapest, Kossuth tér 11.
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GMO panelje bevezetôjében ígéri – majd nem teljesíti – annak értékelését,
hogy vajon a magyarországi (értsd Pannon-medencei) ökoszisztéma eltér-e a
környezetében lévô országok ökoszisztémáitól? A Pannon-medencét az öko-
lógiai tudományok, továbbá az EU élôhelyek és fajok védelmére vonatkozó
két törvénye, a Wild Birds Directive (79/43/EEC) és a Habitat Directive
(92/43/EEC) is önálló biogeográfiai régiónak tekinti, amelyre nemzeti ön-
rendelkezési jog vonatkozik. Általános véleményünk szerint az EFSA GMO
panelje kompetenciáján túlesô területekre esô kérdésekben adott ki felszínes
állásfoglalást, ezért visszautasítjuk az általa megfogalmazott, szakmai figye-
lembevételre nem alkalmas következtetéseit. Válaszunk tartalmazza részle-
tes véleményünket is.

Kulcsszavak: EFSA GMO Panel,MON 810, Pannon Biogeográfiai Régió
A cikk megjelenési helye és elérhetôsége: Növényvédelem, 2006. 42: 313–325;

http://www.bdarvas.hu/tudomany/okotoxikologia/idn4006

***

Az EFSA GMO Paneljának tartott elôadások utóélete
(Parma, 2008. június 11.)

Rodics Katalin,a Homoki Hajnalka,a Bakonyi Gábor,b
Darvas Bélac és Székács Andrásc

aKörnyezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, 1011 Budapest, Fô utca 44–50;12
bSzent István Egyetem, Állattani és Állatökológiai Tanszék, Gödöllô;
cMagyar Tudományos Akadémia Növényvédelmi Kutatóintézet,
Ökotoxikológiai és Környezetanalitikai Osztály, Budapest

Amagyar hatóságok, és aMON 810 GM-kukoricavonalra vonatkozó kör-
nyezettudományi vizsgálatokat elvégzô kutatók, valamint az Európai Élel-
miszer-biztonsági Hivatal (EFSA) GMO Paneljének egyes tagjai között 2008.
június 11-én került sor egy megbeszélésre. Az EFSA GMO Panelje ugyanis a
magyar állásponttól eltérôen ítélte meg a magyar moratóriumot alátámasztó
indokokat. Olyan esetekben pedig, ahol jelentôs véleménykülönbség áll fenn,
az EFSA kötelessége, hogy egyeztetést folytasson. A találkozón a kutatók
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részletes elôadást tartottak a magyar kutatási eredményekrôl és a GMO Pa-
nel tagok minden kérdésére választ adtak. Az ülést követôen kiküldtük az
EFSA-nak az általunk elkészített összefoglalót is, amelyre a mai napig nem
kaptunk visszajelzést. 2008. július 11-én hozta nyilvánosságra az EFSA a ma-
gyar tilalommal kapcsolatos újabb álláspontját. Július 15-én került sor az ügy-
ben a KvVM illetékes vezetôje és az Európai Bizottság Környezetvédelmi Fô-
igazgatóság vezetôje közötti telefonbeszélgetésre, ahol magyar részrôl az
alábbiakat mondtuk el: (i) teljes mértékben elutasítjuk magát az eljárást és az
EFSA állásfoglalását; (ii) azt gondoljuk, hogy az EFSA sorozatosan figyelmen
kívül hagy minden új, a GMO-k esetleges kockázataira vonatkozó kutatást;
(iii) az EFSA gyakorlatilag megfordítja az elôvigyázatosság elvének bizonyí-
tási terhét. Nem azt kell tagállamok pénzén a fejlesztô helyett vizsgálni, hogy
vannak-e környezeti problémák, hanem hogy az EFSA által soha meg nem
határozott standardok szerint jelentôs új környezeti hatások állnak-e fenn.
Ez teljesen ellentétes a vonatkozó uniós irányelv szellemiségével.
Az EFSA véleményére 2008 októberében hivatalos válaszlevelet is küld-

tünk (mellékelve). Ebben részletesen cáfoltuk az EFSA téves megállapításait.
Leírtuk, hogy nem csupán az EFSA vélemény tartalmával nem értünk egyet,
de sérelmezzük az egész eljárást is. Egy kétórás ülés nem lehet elegendô ar-
ra, hogy jelentôs véleménykülönbségeket tisztázzon. Kifogásoltuk, hogy az
ülés alatt az EFSA panel tagok semmilyen kétséget nem fejeztek ki, nem mu-
tatták azt, hogy nem értenek egyet a magyar eredményekkel, nem merültek
fel a megválaszolt kérdéseken felül újabbak. A találkozón nem volt igazi pár-
beszéd, az EFSA nem vizsgálta mélységeiben az érveinket. A válaszleve-
lünkben hangsúlyoztuk, hogy a véleményeltérés továbbra is fennáll, és az
alábbiakat javasoltuk: (I) a kérdést ne zárja le az Európai Bizottság, kerüljön
sor további tudományos vitára a kérdéssel kapcsolatban; (II) vonjanak be az
EFSA-tól független szakértôket is; (III) a Európai Bizottság Környezetvédel-
mi Fôigazgatósága is aktívan kapcsolódjon be az ügybe, hiszen a moratóriu-
munk alátámasztásaként szolgáló érvek között nem csak tudományos, de jo-
gi jellegûek is voltak, amelyekre sohasem kaptunk választ. A javaslatainkra
a mai napig nem érkezett válasz az Európai Bizottság részérôl.
A többi, ugyancsakMON 810 kukoricára vonatkozó moratóriumot fenn-

tartó tagállam közül Görögország tilalmáról 2008. július 3-án, Francia-
országéról pedig ez év októberében jelent meg EFSA állásfoglalás, amelynek
tartalma gyakorlatilag megegyezik a magyar tilalomra vonatkozó vélemé-
nyével. Ausztria esetében decemberben kerül sor az osztrák szakértôk és az
EFSA GMO Panelje közötti találkozóra, az EFSA várhatóan még az idén
kiadja az osztrák tilalmat elmarasztaló véleményét is.
Az Európai Bizottság moratóriumok feloldására vonatkozó stratégiájáról

csak találgatni tudunk. Az az érzésünk, hogy a Bizottság újra elô fogja
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terjeszteni a négy tagállam moratóriumának eltörlésére vonatkozó javaslatát
nem sokkal azután, hogy az osztrák érveket elutasító EFSA állásfoglalás meg-
jelenik. Erre nagyon alkalmasnak látszik a cseh elnökség idôszaka (2009 elsô
féléve), mert a Cseh Köztársaság rendkívül GMO-párti politikát folytat és
várhatóan minden további nélkül a Környezetvédelmi Tanács napirendjére
tûzi a Bizottság javaslatát. Számunkra valószínûleg az lenne jobb, ha a
Bizottság mind a négy tagállam tilalmát egyszerre kívánná feloldani, mert
akkor egyesült erôvel lobbizhatnánk, és egy gyakorlatilag nemzeti kompe-
tenciájába tartozó ügyben négy tagállam ellen szavazni diplomáciailag meg-
lehetôsen kockázatos.

Melléklet

Amagyar válaszlevél és függelékei

Tárgy: Magyar megjegyzések a GMO Panel Tudományos Véleményével
kapcsolatban („Az Európai Bizottság Magyarország által aMON 810
kukoricára alkalmazott védzáradékra vonatkozó felszólítása a
2001/18/EC Irányelv 23. cikke alapján) (EFSA-Q-2008-316 sz. kérdés),
elfogadva 2008. július 2-án

Az EFSA GMO Paneljének állásfoglalását a genetikailag módosított
MON 810 kukoricafajtára vonatkozó magyar védzáradék ügyében

2008. július 11-én tették közzé.

Amint Önnek is tudomása van róla, az EFSA állásfoglalás elfogadása elôtt
szakmai találkozóra került sor a GMO Panel tagjai egy csoportja és azon ma-
gyar kutatók között, akik aMON 810 kukorica környezeti hatásaira vonat-
kozó magyarországi vizsgálatokat végezték. A találkozóra 2008. június 11-én
került sor Parmában, ahol a DG ENV két képviselôje – Yannis Karamitsios és
Bernadette Murray – is részt vett.
A szakmai találkozón három magyar kutató tartott bemutató elôadást:
– Bakonyi Gábor professzor (Szent István Egyetem, Gödöllô) a genetika-
ilag módosítottMON 810 kukoricafajta talajbiológiai hatásainak felmé-
résérôl;

– Darvas Béla professzor (MTA Növényvédelmi Kutatóintézet) a geneti-
kailag módosítottMON 810 kukoricafajta Magyarországon védett lep-
kékre gyakorolt ökológiai hatásainak felmérésérôl, valamint a rova-
roknak a genetikailag módosítottMON 810 kukoricafajta elleni ellen-
álló képességének kialakulásáról; és
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– Székács András doktor (osztályvezetô, MTA Növényvédelmi Kutató-
intézete) a (MON 810 genetikai eseményt tartalmazó) DK-440 BTY ku-
korica tarlómaradványainak lebomlásáról, valamint az ezen kukorica-
fajta Cry1Ab-toxintermelésének becslésérôl.

Az elôadásokat követôen a GMO Panel tagjai kérdéseket tettek fel (lásd a
találkozó mellékelt jegyzôkönyvét). Ezen kérdéseken túlmenôen további
szempontok nemmerültek fel, és ellenvetés sem hangzott el, kétségeknek sem
adtak hangot, illetve az elhangzott magyarázatokat nem vonták kétségbe.
A találkozót követôen nagy meglepetéssel értesültünk különbözô kom-

munikációs csatornákon keresztül arról, hogy a Panel egyes tagjai a magyar
bemutató elôadásokat valójában nem kielégítônek és hiányosnak találták.
S ezt a véleményt annak ellenére fejezték ki, hogy a GMO Panel tagjai nem
léptek semmiféle valós párbeszédbe a magyar kutatókkal a találkozón, a
Panel nem tudott bármiféle jelentôs aggodalmat vagy a véleményeltérést ki-
fejezni a bemutatott adatok kapcsán vagy azok ellenében.
Jó szándékkal vettünk részt a találkozón, annak reményében, hogy való-

di párbeszédre kerülhet sor, és elôrelépés történhet a kérdésben. Ez a cél nem
valósult meg, minthogy a Panel nem indított megbeszélést, hogy elutasítsa
érveinket. Erôfeszítéseink ellenére az EFSA GMO Panelje továbbra is azt a
következtetést vonta le, hogy számukra új tudományos adatot nem mutat-
tunk be. APanel hozzáállása igazolni látszik néhány tagállami képviselô a ta-
lálkozó elôtt kifejtett igen borúlátó véleményét, hogy a találkozó valóban csu-
pán formális esemény, melyre azért kerül sor, hogy az EFSA betartsa ügy-
rendi kötelezettségeit.
Határozott véleményünk, hogy az EFSA hozzáállása a bejelentôn kívüli fe-

lek által benyújtott tudományos adatokhoz komoly jogi aggályokra ad okot
az elôvigyázatossági elv alkalmazásával, 2001/18/EC Irányelv sarokkövével
kapcsolatban. Nem vitatjuk, hogy a kutatási módszerek, eredmények újdon-
ságtartalmának vagy tudományosságának megítélése szükségszerûen magá-
ban foglal bizonyos mértékû szubjektivitást. Így egyes tudományos érvek ese-
tenkénti, irrelevánsak tekinthetô elutasítása alkalmanként igazolható, mint a
taktikai lépések széles sávjába esô intézkedés. Azonban ha a tudományos ké-
telynek hangot adó valamennyi érv, adat, felismerés stb. következetes eluta-
sításra talál – mint ez esetben az EFSA döntéseinek sora –, az túlmegy minden
igazolható megfontoláson. Mindezen túl azt is szem elôtt kell tartani, hogy az
elôvigyázatosság elve nagyfokú óvatosságra int bennünket minden olyan
esetben, amikor a GMO-k kibocsájtásának biztonsága kérdésessé tehetô.
Anagyfokú óvatosság legvisszafogottabb értelmezése is megkövetelné a szak-
hatóságtól, hogy állítsa le a folyamatban lévô eljárásokat, és vizsgálja a kér-
dést részletességgel, amíg teljesen kielégítô választ nem kap, hogy a környe-
zetre és az emberi egészségre gyakorolt hatások kizárhatnak tekinthetôk.



EGYÉB MEGFONTOLÁSOK 57

Az, hogy a találkozón nem került sor valós párbeszédre, arra utal, hogy az
EFSA GMO Paneljének nem állt szándékában érdemben kivizsgálni a ma-
gyar eredményeket. Ilyen összetett tudományos kérdés esetében egy kétórás
ad hoc találkozó kétségkívül nem elegendô a jelentôs véleménykülönbségek
feloldására, és kétségkívül nem elegendô végleges következtetések levoná-
sához. Nagyon sajnálatos, hogy hivatalos jegyzôkönyv az ülésen nem ké-
szült, ami igazolhatná az késôbbi eljárásokat és az érveket.
Jelentôs véleménykülönbségek maradtak az EFSA GMO Panel és a ma-

gyar hatóságok között, különösen a környezeti biztonság, a Magyarországon
található környezet (a Pannon Biogeográfiai Régió) egyedi volta és a magyar
álláspont alátámasztására közölt adatok értelmezése és jelentôsége tekinte-
tében. Amagyar hatóságok mindeddig nem kaptak bármilyen lehetôséget e
véleménykülönbségek megvitatására vagy megoldására. Arra is rá kell mu-
tatnunk, hogy az EFSA GMO Panel megbeszélésen tanúsított szakmai hoz-
záértése esetenként nem mutatkozott elégségesnek ahhoz a szinthez, ami
szükséges lett volna a magyar adatok megítéléséhez.
A szükséges környezeti biztonság ügyében az elôrelépés érdekében a

következôket javasoljuk:
– további tárgyalások és valós párbeszéd a kérdések vonatkozásában;
– független szakértôk bevonása a folyamatba;
– a DG ENV aktívan közremûködése is szükséges lenne a tárgyalások-
ban, mivel számos lényeges vonatkozás túlmutat az EFSAmegbízatá-
sán és megnevezés szerinti szakértelmén (az EFSA fô felelôsségi köre
az élelmiszer-biztonság).

Következésképpen meg kívánjuk erôsíteni, hogy a magyar hatóságok nem
értenek egyet az EFSA eljárásával és állásfoglalásával, és ragaszkodnak ah-
hoz, hogy a szakértôink által végzett valamennyi vizsgálatot tudományosan
a tárgyhoz tartozónak és érvényesként kezeljék. Álláspontunk szerint vizs-
gálataink világosan mutatják, hogy a MON 810 negatív hatású lehet a
Magyarországon uralkodó természetes környezeti körülmények között, ami
igazolja a GMO-kibocsájtás elutasítását az elôvigyázatossági-elv fényében.
Részletes tudományos megjegyzéseinket a csatolt melléklet tartalmazza.
Kifejezetten reméljük, hogy a GMO-engedélyezési eljárásban a tagállam-

ok hatóságai által tapasztalt nehézségeken csak a megfelelô EU hatóságok és
a tagállamok tudományos szakértôi vagy testületei közötti valós és hatékony
együttmûködéssel lehet felülkerekedni. Amagyar hatóságok továbbra is tel-
jes mértékben elkötelezettek az átlátható párbeszédre.

Szívélyes üdvözlettel,
Baranyai Gábor
osztályvezetô
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I. Melléklet

Egyedi tudományos megjegyzések az EFSA 2008. július 2-ai
állásfoglalása kapcsán

További kiemelkedô fontosságú kérdés az EFSA GMO Panel azon állás-
foglalása, hogy sem a magyar dokumentum, sem a delegált szakértôk nem
igazolták, hogy a magyarországi „környezet” kellôképpen eltérô ahhoz, hogy
ez további biológiai biztonsági vizsgálatokat tenne szükségessé. Bízunk ab-
ban, hogy ezt a vonatkozást valójában nagy súllyal foglalják magukban a ma-
darak és az élôhelyek védelmérôl szóló irányelvek. Ezen túlmenôen szako-
sodott (élelmiszer-biztonsági, nem pedig európai természet- vagy környe-
zetbiztonsági) szakhatóságtól (DG-ENV vagy az annak megfelelô természet-
védelmi vagy jogi szervezetek), illetve segítséget kérjen olyan megfelelô
szakértôktôl (ökológusoktól), akik pontosan ismerik az EC különbözô régió-
inak egyedi ökológiai jellegzetességeit és körülményeit. Ebben a tekintetben
az EFSA nem a megfelelô, indokolt eljárást követte.

I. AMON 810 kukorica talajbiológiai hatásai

Az EFSA GMO Panel nem vette tekintetbe a Bakonyi Gábor professzor
elôadásában ismertetett adatokat és érveket. Bakonyi professzor tesztmodel-
leket mutatott be, valamint összefoglalta a szakirodalomban közzétett, nem
közölt és újonnan megismert adatokat aMON 810 Folsomia candida ugróvil-
lás fajra és a talajlakó fonálféreg-közösségekre gyakorolt hatásairól. Beszá-
molója kitért szakirodalmi közleményekben szereplô adatokra, a Környezet-
védelmi és Vízügyi Minisztérium számára készített zárójelentésekben leírt
eredményekre, valamint újabb vizsgálatokra is. Mindennek figyelmen kívül
hagyása érthetetlen.
Az EFSA állásfoglalás nem tesz különbséget a Cry1Ab-toxin és a Bt-

kukorica hatása (i) között. Nem hangzott el olyan állítás, hogy a Cry1Ab-
toxin káros hatását tárták volna fel, de számos esetben statisztikailag szigni-
fikáns különbségek mutatkoztak a Bt-kukorica és izogenikus anyavonala kö-
zött (lásd az 1. sz. jelentést). Ezen adatokat új tudományos eredménynek kell
tekinteni, függetlenül attól, hogy más összehasonlításokban (pl. más Bt-ku-
koricafajtákkal vagy más talajtípusokban) ennél nagyobb különbségek is ta-
lálhatók lehetnek. Az EFSA GMO Panel további elemzést kíván a 7. oldal
8. bekezdéséhez és a 8. oldal 3. bekezdéséhez. Ugyanakkor a benyújtó sem
végzett ilyen kísérleteket a mi egyedi környezeti körülményeink között. Azt
is meg kell jegyezni, hogy a kutatók számára nem állt rendelkezésreMON
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810 vetômag, még azután sem, hogy a magyar Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium igényelte azt. Úgy tûnik, hogy a fajtatulajdonos nem kíván
együttmûködni e kérdések tisztázásában.
Az alábbiakban idézzük a magyar álláspontot a módszeres helyi kutatá-

sok és a független ellenôrzés szerepérôl és fontosságáról, melyek vitathatat-
lanul tisztázhatják az efféle vitás kérdéseket. Maguknak a tagállamoknak ren-
delkezniük kell a jogosultsággal arra, hogy tudományos vizsgálatokat vé-
gezhessenek nemzeti tudományos intézményeikben egyes, az engedélyezé-
si folyamatba benyújtott GMO-k környezeti vagy egészségügyi kockázatai-
val kapcsolatban. Véleményünk szerint, kizárólag ekképpen lehetséges, hogy
a GMO-k kockázatait megfelelô módon vizsgáljuk és felbecsüljük.
Jelenleg a tagállamoknak csak arra van lehetôségük, hogy fajtatulajdonos

által a benyújtott dokumentációt vizsgálják az engedélyezési eljárás során. Ez
nem biztosít a tagállamok számára lehetôséget ahhoz, hogy nemzeti kutatá-
si intézményeikben igazolhassák, vajon az ellenôrzô vizsgálatokban nyert va-
lamennyi tudományos adat pontos-e, amennyiben a benyújtó nem ért egyet
ezen kísérletekkel, és emiatt nem mûködik együtt az ügyben.
Az EFSA GMO Panel értékelte a Magyarország által benyújtott adatokat,

és egyetértett a szerzôk következtetésével: „vizsgálataink jelenlegi állapotá-
ban és a rendelkezésre álló módszerek alapján semmiféle adatunk nincsen ar-
ra nézve, hogy a szervesanyag-lebomlásban egyes esetekben talált különbsé-
gek a két kukoricafajta kémiai összetételének különbözôségébôl vagy a Cry-
toxin jelenlétébôl adódik-e” (3. sz. magyar jelentés). Ez nem azonos az EFSA
GMO Panel értelmezésével, mely szerint „nincsen olyan kérdés, melyet vizs-
gálni kellene”. Véleményünk szerint a helyes következtetés az, hogy további
kutatásra van szükség a kérdés mihamarabbi tisztázására.
Mindezen túlmenôen Bakonyi professzor azt is leszögezte, hogy „a bakté-

rium és gomba alapú táplálékláncok közötti kapcsolat átrendezôdési folyama-
ton mentek át” fonálférges kísérleteikben. Az EFSAGMOPanel véleményében
azt állítja, „a fonálféreg-népességek átrendezôdése gyakran bekövetkezô fo-
lyamat, és nem szükségképpen jelez környezeti károsodást” (8. oldal, 4. be-
kezdés). Azt az érvelést ugyanakkor, hogy „nincsen olyan benyújtott igazolás,
amely alátámasztaná, hogy a fonálféreg-népességek átrendezôdése aMON 810
kukorica miatt következett be”, visszautasítjuk, mivel véleményünk szerint
nem ez a helyes következtetés. Szignifikáns mértékben csökkent azAphelenchus
(p = 0,00), Ecumenicus (p = 0,00), Eudorylaimus (p = 0,01), Heterocephalobus (p =
0,00), Prismatolaimus (p = 0,036) fajok sûrûsége a fonálférgek nemzetségén be-
lül (p = 0,02), a mikrobiális biomassza (p = 0,00), valamint a fungivor : bak-
terivor arány (p = 0,01) a MON 810 kukorica talajában. Az adatok nem tá-
masztják alá az EFSA GMO Panel véleményét. Ezen túlmenôen a pármai ta-
lálkozó során az EFSA GMO Panel tagjai nem vitatták ezen adatokat.
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A„Nem célszervezetek: Collembola” fejezetben az EFSAGMO Panel azon
véleményének ad hangot, hogy „a Bt-kukorica eltérô fogyasztása tápérték-
beli különbségeknek is betudható, amint arra a C/N arány is utal” (valamint
korábbi szövegek). Egyetértünk ezzel a megállapítással. Ugyanakkor a Bt-
kukorica C/N aránya kedvezô volt az F. candida számára. Ennek ellenére az
izogenikus kukoricát részesítették elônyben. Ennek fényében megállapítjuk,
hogy az EFSA GMO Panel értelmezése alátámasztja a magyar következtetést.
Bakonyi professzor Pármában tett egyik alapvetô következtetése az, hogy

a talaj biológiai sokfélesége fontos szempont, melyet tekintetbe kell venni
(Bakonyi és mtsai, 2006). A különbözô, egymástól rokonságban távoli szer-
vezetek GM-növényekre mutatott válaszreakciói a kockázatelemzés kulcs-
kérdése. A különféle GMO-k, köztük aMON 810 kukorica környezeti kocká-
zatainak elemzése során az EFSA GMO Paneljének foglalkoznia kell ezzel a
sajátos kérdéssel.

Hivatkozás: Bakonyi, G., Szira, F., Kiss, I., Villányi, I., Seres, A. and Székács, A. 2006. Preference
tests with collembolas on isogenic and Bt-maize. European Journal of Soil Biology, 42:
S132–135.

II. AMON 810 kukorica hatásai célszervezetekre
és nem célszervezetekre

Az EFSA GMO Panel leszögezi, hogy a baktériumkészítményekben és a
Bt-kukoricában található Cry-toxinok összetétele és eltérô hatásmódja miatt
nem lehetséges aMON 810 kukorica és a Cry1Ab-fehérje környezeti kocká-
zataira vonatkozó következtetéseket levonni a DIPEL® készítménnyel nyert
adatok alapján. Ennek ellenére a magyar kísérletekben kezelt kontrollként
szerepelt a DIPEL. AMagyarországon védett Inachis io igen érzékeny a Cry1-
toxinra, amint a pármai kötetlen szakértôi tanácskozáson tartott elôadásában
Darvas Béla professzor említette (amit az EFSA vélemény ugyanakkor nem
említett). A kockázatelemzés rendszerint DIPEL alkalmazásán alapul, s ezért
van, hogy a fajtatulajdonos (dokumentáció benyújtó) nem ismétel meg több-
féle kísérletet a Cry1-toxint termelô GM-kukoricával. Az EFSA GMO Panel-
jének világosabbá kell tennie álláspontjukat, vajon a Cry1-toxint termelô GM-
növényeket, mint aMON 810 kukoricát, azonosnak vagy különbözônek kell-
e tekintenünk a DIPEL típusú permetezô szerekkel. Ha eltérônek tekintjük,
teljes és részletekbe menô toxikológiai és ökológiai elemzések és dokumen-
tációk szükségesek a „Cry-növényekrôl”.
Az EFSA GMO Panel vélemény azt is leszögezi: „A Magyarország által

benyújtott 3. és 4. jelentések Magyarországon kukoricatáblák szegélyén
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potenciálisan megjelenô lepkefajtákra, a szórt pollenre és gazdanövények le-
velein becsült pollensûrûségekre vonatkozó adatokat foglalnak össze. E ma-
gyar vizsgálatok adatai lehetséges veszélyt mutattak ki nem célszervezet lep-
kék lárváira, amennyiben azok gazdanövényeiken nagy mennyiségûMON
810 kukoricapollent fogyasztanak.” Amint Darvas professzor elôadásában
bemutatta, a kutatók a kétféle DK-440 BTY GM-kukorica vetômagból nyert
növények kétféle pollenjével dolgoztak. Az alacsony Cry1-toxintartalmú,
nagy pollensûrûséget eredményezô kísérletek eredményeit elhagyták a ma-
gyarországi értékelésbôl. Az EFSA GMO Panel csupán ezekre a vizsgálatok-
ra utal. A kutatócsoport ugyanakkor az elmúlt két évben nagy Cry1-toxin-
tartalmú pollennel dolgozott, a kukoricatáblák szegélyén normális szintû
pollensûrûséggel. Mindez az EFSA GMO Panel tagjai számára világosan is-
mertetve szerepelt az elôadás keretében.
Az EFSA GMO Panel vélemény azt írja le, hogy valamennyi vizsgálatban

meghatározatlan számú lárvát alkalmaztak szintén meghatározatlan számú,
kukoricapollennel behintett csalánlevélen (Urtica dioica). Ezt az állítást teljes
határozottsággal vitatjuk. A kutatók valamennyi esetben meghatározott szá-
mú – és pontosan megszámolt – tojással vagy lárvával dolgoztak, s hasonló
alapossággal számolták és statisztikailag elemezték a pollen eloszlását is a
szilikonolajjal kezelt üvegfelületen, illetve az Urtica-leveleken. A kísérleteket
pollenhintéssel és permetben való kijuttatással is elvégezték. A pármai elô-
adáson ezt a kérdéskört szintén tisztázzuk a GMO szakértôkkel, akik az elô-
adást követôen semmilyen kérdéssel nem éltek e tekintetben.
Az EFSA GMO Panel vélemény azt a kitételt is tartalmazza, hogy „az

eredmények mortalitási arányokra utalnak a Bt-kukoricapollennek kitett lár-
vák esetében, de nem tartalmazzák a vonatkozó statisztikai elemzést, és nem
tesznek különbséget a Bt-kukorica miatt és más okokból (vírusos betegségek
és élôsködôk) bekövetkezett mortalitás között.” Amagunk részérôl nem oszt-
juk az EFSA GMO Panel véleményét. Darvas professzor kutatócsoportja el
tudja különíteni a kétféle mortalitást egymástól. Különösen a parazitizmus
esetében, amely jelentôsen eltérô tünetekkel jár, és könnyen megkülönböz-
tethetô. Amint Darvas professzor jelezte, kapcsolatot feltételez a Cry1-toxin
hatása és a természetes bakulovírusos fertôzések között. Azt is említette,
hogy a mortalitás számításánál probit analízist alkalmaztak.
Az EFSA GMO Panel emellett utal Sears és mtsai (2001) munkájára, akik

úgy becsülték, hogy a népesség toxikus szinteknek kitett része igen kicsiny
lehet, és arra a következtetésre jutottak, hogy a Danaus plexippus-népességre
kifejtett hatás minimális, különösképpen akkor, ha a népességeket befolyá-
soló ténylegesen fellépô környezeti és agronómiai stressz faktorok tág vá-
lasztékát is figyelembe vesszük. Ez az információ nem releváns, ha aMON
810 kockázatait a magyar környezeti körülmények között elemezzük. Figye-
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lembe kell venni, hogy Magyarország a 2.–3. legnagyobb kukoricatermelô
Európában. Vagyis a kukorica igen gyakori növény hazánkban. Az Urtica
dioica-népességek túlélik a kukoricásokban gyakorta alkalmazott gyomirtó
szeres kezeléseket. Ez pedig azt jelenti, hogy ezen körülmények között –
vagyis más növényen élô más állatfajta esetén – a Danaus plexippus lárváira
vonatkozó adatoknak nincsen jelentôsége a magyarországi kísérletekre néz-
ve. Az Inachis io és a Vanessa atalanta védett lepkefajok Magyarországon, és
lárvális állapotaik ideje átfed a kukorica pollenszórásával. A kockázat vilá-
gos, késleltetett fejlôdés és a lárvanépességek egy részénél fellépô mortalitás,
ezt pedig egyértelmûen igazolták a kísérletek.
Az EFSA GMO Panel azt a következtetést is levonja, hogy „…magas pol-

lenkitettséget a pollen szintetikus rögzítésével érték el a gazdanövény leve-
leinek felületén. Ez aligha következik be szabadföldi körülmények között,
amikor a környezeti tényezôk (pl. esô, szél) lecsökkentik a Lepidoptera lár-
vák pollennek való kitettségét…”. Megint csak más véleményen vagyunk.
AMagyarországon végzett kísérletek során minden esetben átlagos pollen-
kitettséget alkalmaztak. A laboratóriumi kísérletekben Darvas professzor cso-
portja standard körülmények között dolgozott, és késôbb meg is ismételte a
kísérletet. Késôbbi stádiumban szabadföldi kísérletekre is szükség lesz, hogy
a csalánleveleken a pollenszint a pollenszint számítani lehessen. A szél (a ku-
koricatáblák szélein a növények mérete miatt meglehetôsen enyhe) és az esô
(a magyarországi késô nyári körülmények között nem különösebben gyako-
ri), de emellett a pollenszórás egyedi növények közötti különbségeit is figye-
lembe kell venni, ami mind bonyolítja a helyzetet. Mivel a gyomirtó szeres
kezelés a kukoricatábla külsô 5-méteres részében rendszerint csekély mér-
tékû, a táblaszegélyek szinte mindig igen gazosak.
Végül az EFSA GMO Panel azt is kijelentette, hogy a magyar adatközlés

nem nyújtott tudományos bizonyítékot arra, hogy a magyarországi környezet
kellô mértékben eltér az EU más régióitól, ami miatt indokolt önálló kocká-
zatelemzést végezni, az EU más régióiban végzett elemzésektôl függetlenül.
Az alábbiakban szeretnénk újraidézni a magyar álláspontot e sajátos te-

kintetben. A Közösségben a genetikailag módosított szervezetek környezet-
be történô kibocsájtásában a megítélés alapjául szolgáló elv az elôvigyáza-
tosság elve, és azon elv, mely szerint megelôzô lépéseket szükséges tenni.
Az Irányelv preambulumában a felsorolás 8. pontja leszögezi „Ezen irányel-
vet az elôvigyázatosság alapelvét figyelembe véve alkották meg, és erre kell
figyelemmel lenni a végrehajtásakor is.” Ezen alapelv az Irányelv alapvetô
célkitûzése (1. cikk) és a tagállamok általános kötelezettsége (3.(1) cikk).
Az alapelvbôl következôen az alapfeladat az, hogy „a tagállamok […] gon-
doskodnak arról, hogy minden megfelelô intézkedést megtegyenek azon em-
beri egészségre és környezetre gyakorolt kedvezôtlen hatások elhárítása ér-
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dekében, amelyek a GMO-k szándékos kibocsátásából vagy forgalomba ho-
zatalából eredhetnek” (3.(1) cikk).
Az elôvigyázatosság elvének alkalmazása feltételezi, hogy megfelelô kör-

nyezeti kockázatelemzés alapozza meg azt. A 19. cikk a kibocsájtás engedé-
lyezése elôtt eseti környezeti kockázatértékelést ír elô, míg a 25. cikk megha-
tározása szerint az elemzést el kell végezni „[…] olyan ökoszisztémákban,
amelyeket a GMO-k felhasználása befolyásolhat […]. Az Irányelv 4 (3) sza-
kasza és mellékletei egyértelmûvé teszik, hogy az esetenkénti környezeti koc-
kázatelemzésben a kockázatokat a befogadó környezet jellege szerint kell ér-
tékelni, és ennek eredményeként „a megkövetelt információk […] a lehetsé-
ges fogadó környezettôl függôen változhatnak” (II. Melléklet, B szakasz).
A fentiekbôl következik, hogy „az illetékes hatóság csak azután adhatja

meg hozzájárulását, miután megbizonyosodott arról, hogy a kibocsátás az
emberi egészség és a környezet szempontjából biztonságos lesz” (47. cikk).
Magyarország álláspontja szerint bármely genetikailag módosított szer-

vezet tágabb befogadó környezete a Közösség természetvédelmi jogalkotá-
sában elfogadott fô osztályozási egység, vagyis a biogeográfiai régiók. Kö-
vetkezésképpen, amíg adott biogeográfiai régióban nem készült megfelelô
környezeti kockázatelemzés, bármely GMO kibocsájtása az Irányelv betûivel
és szellemével, különösen a 4. cikk (1) és (3) szakaszában lefektetett kötele-
zettségekkel ellentétes lenne. (Hangsúlyozni szükséges, hogy utóbbi nem-
csak a tagállamokat, de a Tanácsot is kötelezi arra, hogy meggyôzôdjön, meg-
felelô ellenôrzés történik.) A nemmegfelelô ellenôrzés az adott biogeográfiai
régióban azt is magával vonhatja, hogy a tagállam megsérti a 92/43/EEC
Irányelvben (a továbbiakban Élôhely Irányelv) vagy a 79/409/EEC Irány-
elvben (a továbbiakban Madarak Irányelv) rögzített kötelezettségeit a Kö-
zösségi szintû védelem alatt álló állat- és növényfajok, valamint élôhelyek vé-
delme tekintetében.
A jelen eset kapcsán meg kell jegyezni, hogy a bejelentés alapját képezô

környezeti kockázatelemzést nem Magyarország számára és nem a Pannon
Biogeográfiai Régióban hajtották végre. Véleményünk szerint az EFSA GMO
Panel, mint az Európai Közösség független tudományos tanácsadó testülete,
rendelkeznie kell megfelelô szakértôkkel (ökológusokkal), akik pontosan is-
merik az EC különbözô régióinak egyedi ökológiai jellegzetességeit és kö-
rülményeit, s amennyiben ilyen szakértôi nincsenek, más szakértôktôl vagy
hatóságoktól kell segítséget kérnie. Meglátásunk szerint az EFSA GMO Pa-
nel szervezetét e tekintetben erôsíteni szükséges. A Pannon Biogeográfiai Ré-
gióval kapcsolatos információt korábbi leveleink egyikében már benyújtot-
tunk. Ebben a levélben figyelmet fordítottunk a tényre, hogy az ökológiai tu-
dományok elismerik és alkalmazzák a Pannon Biogeográfiai Régió kifejezést
egy különleges egyéni jellemzôkkel bíró, világosan megkülönböztethetô élô-
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hely-típus és ökoszisztéma jelölésére. E jellegzetességeket a Közösség is elis-
meri azáltal, hogy független régióként beemeli az Élôhely Irányelvbe, vala-
mint nagyszámú, ebben a térségben tájjellegû új fajt és élôhelyet sorol fel a
Madarak és Élôhelyek Irányelvek vonatkozó mellékleteiben.

II. Melléklet

Szakmai találkozó az EFSA és a magyar nemzeti szakértôk között
a MON 810 védzáradék tudományos háttere ügyében

Párma, 2008. június 11.

Résztvevôk: Per Bergman, EFSA GMO Egység; Karine Lheureux, EFSA GMO Egység; Yann
Devos, EFSA GMO Egység; Sylvie Mestdagh, EFSA GMO Egység; Niels Hendriksen, EFSA
GMO Panel; Jeremy Sweet, EFSAGMO Panel; Gijs Kleter, EFSAGMO Panel; József Kiss, EFSA
GMO Panel; Detlef Bartsch, EFSA GMO Panel; Salvatore Arpaia, EFSA GMO Panel; Yannis
Karamitsios, DG ENV; Bernadette Murray, DG ENV; Bakonyi Gábor, Szent István Egyetem,
Gödöllô; Darvas Béla, MTA Növényvédelmi Kutatóintézet; Székács András, MTA Növényvé-
delmi Kutatóintézet; Rodics Katalin, Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium;
Homoki Hajnalka, Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium.

Az ülést Per Bergman, a GMO Egység vezetôje nyitotta meg. Az Európa
Tanács részérôl Yannis Karamitsios röviden összegezte aMON 810 kukori-
cára elrendelt magyar védzáradék hátterét és történetét, és kiemelte az EFSA
és a tagállami szakértôk közötti együttmûködés fontosságát.
Amagyar küldöttség részérôl Rodics Katalin reményének adott hangot,

hogy a gyümölcsözô megbeszélés után az EFSA GMO Panelje kész lesz arra,
hogy a magyar védzáradéki intézkedés tudományos hátterével kapcsolatos
korábbi álláspontjait revideálja. Felkérte az EFSA GMO Panelt, hogy a ma-
gyar jelentést bizalmas információnak tekintse, és az abban közölt adatokat
a szerint kezelje.
Bakonyi professzor elôadást tartott a genetikailag módosított MON 810

kukorica talajra gyakorolt biológiai hatásai tárgyában. Az elôadás kitért: (A)
az ugróvillás Folsomia candida fajjal végzett laboratóriumi kísérletek eredmé-
nyeire és (B) a fonálféreg-együttesek szerkezeti elemzésére Bt-kukorica és
izogenikus vonala talajában. Az ugróvillás-kísérletek eredményei alapján vi-
lágos kép rajzolódott ki, ami a következôkben összegezhetô: a Bt-levelek ke-
rülése → kisebb fogyasztás → csökkent szaporodás → (Ba) alacsonyabb sza-
badföldi táplálkozási aktivitás? → (Bb) kisebb népességsûrûség (?). Az elôadás
ezen részére vonatkozóan nem tettek fel kérdéseket. A talaj fonálféreg-együt-



EGYÉB MEGFONTOLÁSOK 65

teseinek szerkezeti vizsgálata, valamint a CO2-termelôdés és a mikrobiális
biomassza mennyisége eltolódást mutatott a gomba alapú hálózatról a bak-
térium alapú táplálékháló felé a Bt-kukorica talajában, mely jelenség a Bt-
kukorica talajában keltett zavar jele lehet.
Az elôadáshoz Jeremy Sweet, Niels Bohse Hendriksen és Salvatore Arpaia

tett fel kérdéseket. Jeremy Sweet véleménye szerint a táplálékválasztási kí-
sérletek eredménye nem volt világos. A kérdést részletes magyarázatát kö-
vetôen az elfogadott következtetés volt, hogy a Bt-kukorica (Cry1Ab-toxint
termelôMON 810 fajta) a Folsomia candida számára az izogenikus vonalnál
kevésbé preferált élelemforrása volt. Hasonló jelenséget aHeteromurus nitidus
és Sinella coeca fajoknál nem tapasztaltak. Niels Bohse Hendriksen kérdést tett
fel a számítási módszerrel kapcsolatosan. A gyarapodási index és a csatorna
index a fonálféreg-együttesek szerkezetének két fontos leíró paramétere.
A kérdésre részint a helyszínen, részint utólag, elektronikus postai úton adott
választ. Salvatore Arpaia véleménye szerint a Bt-kukorica talajában a gomba
alapú hálózatról a bakteriális alapú élelemháló felé való eltolódás felismeré-
se új eredmény. Amegbeszélés során további kérdés nem merült fel.
Darvas professzor a genetikailag módosítottMON 810 kukorica magyar-

országi védett lepkefajokra, így a nappali pávaszemre (Inachis io) gyakorolt
ökológiai hatásainak elemzésérôl, valamint a rovarrezisztencia (Plodia
interpunctella) kialakulásáról tartott elôadást. Az elôadás alapja a 2006-os (80
oldalas) szakmai jelentés volt. A legfontosabb állítások a következôk voltak:
(A) a DK-440 BTY kukoricatáblák szegélyén az átlagos pollensûrûség 300–600
pollen/cm2 volt; (B) az Inachis io 12-napos lárváinak (L1-L3) kezelése csekély
(20–30%) lárvális mortalitást okozott, és a túlélôk lárvális tömege csökkent.
Kezeletlen csalánra helyezve az egyedek felépültek; (C) az Inachis io teljes
lárvális (L1–L5) idôszakban végzett kezelése nagy lárvális mortalitást (>90%)
okozott. A cypovirus-2 további szerepet játszott a nagy mortalitásban; (D) 2
ppm DIPEL hasonló hatást váltott ki. A kísérletekhez a Monsanto cég két kü-
lönbözôféle DK-440 BTY vetômagot biztosított. A normál méretû vetômag-
vakból kikelt növények 80–130 ng Cry1Ab-toxin/g pollen toxinkoncentráci-
ót termeltek. A kisebb (kb. feleakkora) vetômagokból kikelt növények 2–10
ng Cry1Ab-toxin/g pollen toxinkoncentrációt. Az utóbbi pollennel nyert
eredményeket (többnyire nem volt hatás) kizártuk az értékelésbôl.
Salvatore Arpaia azt kérdezte meg, készült-e teljes kockázatelemzés.

Amagyar Természetvédelmi Törvény szerint védett fajok esetén zéró tole-
rancia van érvényben. A védett állatok természetes környezetét, élôhelyét
változatlan formában kell megôrizni. Detlef Bartsch számos, fôként technikai
jellegû kérdést tett fel. Véleménye szerint a gyomirtó szerek szintén megvál-
toztatják ezen fajok környezetét. Válaszában Darvas professzor kitért arra,
hogy (i) csalánnal dolgoztak, ami túléli a Magyarországon kukoricában al-
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kalmazott gyomirtási technológiát; (ii) a csalán áttelelô gyökereivel megte-
lepszik a szabadföldi területek vízlevezetô csatornáiban, ahol a gyomirtó sze-
res kezelés nem hatékony.
A Cry1-rezisztenciával kapcsolatos eredményeket a 2005. évi (64-oldalas)

jelentés tartalmazza. Ezek közül a legfontosabbak: (I) a Cry1-rezisztencia tíz
rovarnemzedék alatt kialakul; (II) a Cry1-rezisztencia öröklôdô; (III) a DIPEL
biológiai rovarirtó szerrel keresztrezisztencia alakul ki; (IV) a Cry1-
rezisztencia vélhetôen metabolikus alapú. Az elôadás ezen részére nem ér-
kezett kérdés.
Székács András doktor elôadása a MON 810 genetikai eseményt tartal-

mazó DK 440 BTY kukoricában mutatkozó Cry1Ab-toxintermelésre, a toxin
ezen kukoricavonal tarlómaradványában mérhetô lebomlására, valamint a
MON 810 kukoricában és a DIPEL biológiai rovarirtó szerben mérhetô
Cry1Ab-toxintartalom összehasonlítására tért ki. Az elôadás fontosabb meg-
állapításai a következôk: (a) a Cry1Ab-toxin a legnagyobb koncentrációban
és mennyiségben egyaránt a levelekben termelôdik; (b) 16-hónapos követési
kísérletben a vetést követô 12. hónapban az induló toxinmennyiség (az al-
kalmazott betakarítási technológiától függôen) 1–4%-a még kimutatható a
tarlómaradványban; (c) a legrosszabb kimenetel tekintetbe vételével a termelt
toxinmennyiség nagyságrendekkel meghaladhatja a DIPEL biológiai növény-
védô szer engedélyezett dózisával kivihetô mennyiséget. Az utóbbi kérdés
kapcsán súlyos elvi és módszertani nehézségeket is megemlített a DIPEL ha-
tóanyag-tartalmának meghatározásában. AMON 810 genetikai eseményt tar-
talmazó kukoricafajták kapcsán arra is felhívta az EFSA GMO Panel szakér-
tôinek figyelmét, hogy (1) e növényeket növényvédô szerként vagy növény-
védô szeres technológiaként nem lehetne engedélyezni, mivel hatóanyagu-
kat, a Cry1Ab-toxint nem vetették alá toxikológiai vizsgálatnak; (2) a növény
az egész vegetációs idôszak alatt folyamatosan termeli a toxint, függetlenül
attól, hogy arra szükség van-e vagy sem; (3) a toxintermelés ezen idôszak
alatt nem egyenletes; (4) a növények Cry1Ab-toxintermelésének követésére
sem analitikai standardok, sem hitelesített és folyamatosan rendelkezésre ál-
ló analitikai módszerek nem biztosítottak. Székács doktor külön kihangsú-
lyozta azt a vonatkozást (amit az EFSA GMO Panel elôtt és hazai tudomá-
nyos konferenciákon már korábban is kiemelt, hogy a MON 810 genetikai
eseményt tartalmazó és más, növényvédôszer-hatóanyagokat vagy azok
származékait termelô genetikailag módosított növényekre a növényvédô sze-
rek engedélyezési elôírásainak is vonatkozniuk kellene.
Válaszában Niels Bohse Hendriksen megerôsítette, hogy a DIPEL ható-

anyag-tartalmának mérésében valóban súlyos módszertani nehézségek mu-
tatkoznak: emiatt az engedélyezési feltételek csak a megfelelô biológiai haté-
konyságot írják elô, egyéb analitikai elôírások csak 2000 elôtt voltak érvény-
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ben. Ehelyütt külön felhívjuk az EFSA GMO Panel figyelmét, hogy állás-
pontja nem mond ellent a magyar beszámolónak, hiszen Székács doktor is
hangsúlyozta, hogy súlyos elvi és módszertani nehézségek terhelik a DIPEL
hatóanyag-tartalmának meghatározásának tudományos gyakorlatát és ennek
összevetését aMON 810 kukorica által termelt toxinmennyiséggel. Vélemé-
nyünk szerint a vonatkozó engedélyezett készítmény hatóanyag-tartalmának
kimutatásában ilyen módszertani nehézségek mellett, valamint annak figye-
lembe vételével, hogy a MON 810 hatóanyaga nem azonos a DIPEL ható-
anyagával, szigorúbb eljárást tenne szükségessé e genetikailag módosított
kukoricafajta engedélyezésében: aMON 810 genetikai eseményt tartalmazó
és más, növényvédôszer-hatóanyagot vagy azok származékát termelô gene-
tikailag módosított növényekre alkalmazni kellene a növényvédôszer-enge-
délyezés kívánalmait. Minthogy aMON 810 hatóanyaga eltér a DIPEL ható-
anyagától (a MON 810 csonkított, már aktivált toxint termel, ellentétben a
DIPEL készítménnyel, melyben kristályos Cry-protoxin található), aMON 810
fajtákat alá kellene vetni az új, még nem engedélyezett hatóanyagot tartal-
mazó növényvédôszer-kiszerelésekre vonatkozó toxikológiai vizsgálatoknak.
A megbeszélés során tett hozzászólásaiból kitûnt, hogy Niels Bohse
Hendriksen nemhogy vitatta volna, sokkal inkább egyetértett e kitételekkel.
Jeremy Sweet válaszolt az említett engedélyezési kérdésre, kifejtve, hogy

az Európai Unióban a genetikailag módosított növényeket csupán új nö-
vényfajtákként szükséges engedélyezni, növényvédô szerként vagy növény-
védô szeres technológiaként nem. Ezzel szemben az Egyesült Államokban e
növényeket növényvédô szereknek tekintik. Az európai engedélyezési kér-
dés jelenleg újraértékelés alatt áll, melyrôl Jeremy Sweet aDG ENV az ülésen
jelen lévô jogi szakértôjét, Yannis Karamitsiost kérdezte.
Sem a találkozó alatt, sem a késôbbiekben nem érkeztek további kérdések.

A találkozót követôen az EFSA GMO Panel nem tett közzé jegyzôkönyvet az
ülésrôl.

Kulcsszavak: Per Bergman; Karine Lheureux; Yann Devos; Sylvie Mestdagh; Niels
Hendriksen; Jeremy Sweet; Gijs Kleter; Kiss József; Detlef Bartsch; Salvatore Arpaia;
Yannis Karamitsios; Bernadette Murray; Bakonyi Gábor; Darvas Béla; Székács András;
Rodics Katalin; Homoki Hajnalka; EFSA GMO Panel;MON 810; GM-kukorica; magyar
moratórium; Pannon Biogeográfiai Régió; Baranyai Gábor; Folsomia candida; Dipel; DK-
440 BTY; Urtica dioica; Inachis io; Vanessa atalanta; Danaus plexippus; Plodia interpunctella;
Monsanto; Cry-toxin; Cry1-rezisztencia; Habitat Directive; Birds Directive

A cikk megjelenési helye és elérhetôsége: GMO-Kerekasztal füzetek, 2008. 19: 5–14;
http://www.bdarvas.hu/gmo/idn2019
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A genetikailag módosított növények magyarországi
engedélyezésérôl – No. A-D.

GMO-Kerekasztal

Ács Sándorné (Kishantosi Vidékfejlesztési Központ Kht., Kishantos; IFOAM); Ángyán József
(Szent István Egyetem, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Gödöllô); Bakonyi Gábor (Szent
István Egyetem, Állattani és Ökológiai Tanszék, Gödöllô); Balla László (Magyar Növényne-
mesítôk Egyesülete, Budapest); Bardócz Zsuzsa (GENØK, Norvégia/Skócia/Magyarország);
Bauer Lea (Biokontroll Hungária Kht., Budapest); Békési László (Kisállattenyésztési és Takar-
mányozási Kutatóintézet, Méhtenyésztési és Méhbiológiai Osztály, Gödöllô); Darvas Béla (Ma-
gyar Tudományos Akadémia Növény-védelmi Kutatóintézete, Ökotoxikológiai és Környezet-
analitikai Osztály, Budapest); Gyulai Ferenc (Agrobotanikai Intézet, Tápiószele; Szent István
Egyetem, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Gödöllô), Heszky László (Szent István Egye-
tem, Genetika és Növénynemesítés Tanszék, Gödöllô); Holly László (Agrobotanikai Intézet,
Tápiószele); Hullán Tibor (Vetômag Szövetség és Terméktanács, Budapest); Illés Zoltán
(Országgyûlés Környezetvédelmi Bizottsága, Budapest); Kajner Péter (Magyar Környezet-
gazdaságtani Központ, Budapest); Papp László (Magyar Természettudományi Múzeum,
Budapest); Pataki György (Szent István Egyetem, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet,
Gödöllô; Döntéselmélet Tanszék, Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapesti Corvinus Egyetem);
Pusztai Árpád (GENØK, Norvégia/Skócia/Magyarország); Roszík Péter (Biokontroll
Hungária Kht., Budapest; Biokultúra Szövetség); Sajgó Mihály (Szent István Egyetem,
Kémia és Biokémiai Tanszék, Gödöllô); Székács András (Magyar Tudományos Akadémia
Növényvédelmi Kutatóintézete, Ökotoxikológiai és Környezetanalitikai Osztály, Budapest);
Takács-Sánta András (Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar, Budapest);
Tanka Endre (Károli Gáspár Református Egyetem, Környezetvédelmi és Agrárjogi Tanszék,

Budapest)

Független szakmai megítélésünk szerint Magyarországnak nem fûzôdik
növénytermesztési, növényvédelmi, gazdasági és társadalmi érdeke a jelen-
leg forgalomban lévô és bevezetés alatt álló genetikailag módosított (GM) nö-
vények termesztéséhez, miközben többféle (vetômag- illetve ökológiai ter-
mesztés, nemesítés, méhészet, környezet- és természetvédelem, élelmiszer-
biztonság stb.) érdek is sérülhet.13,14 A fogyasztói elutasítás a hiányzó vagy hi-
ányos táplálkozástani vizsgálatok miatt jelentôs. Genetikai módosításmen-
tességünk elveszítése súlyosan veszélyezteti hazai és exportpiacainkat.
A GM-növények európai engedélyezése jelenleg számtalan anomáliával
folyik. Az alábbiakat kezdeményezzük:

13 http://www.bdarvas.hu/gmo/idn2001
14 http://www.bdarvas.hu/gmo/idn2002
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(A) Magyarország ne adja fel azt a jogos igényét, hogy területére és javai-
ra vonatkozó döntési pozícióját megtartsa.
A szuverenitásunkat e kérdésben szûkítô tény, miszerint a GM-növények

kibocsátásának engedélyezése az Európai Unió (EU) kompetenciája és ezért
nincs vagy alig van nemzeti lehetôség a döntéshozatali mechanizmust, a
döntést befolyásolni. Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hivatal (EFSA) GMO
paneljének nincs magyar tagja, ezért ott nemzeti érdekeinket senki sem kép-
viseli. E bizottság túlságosan gyorsan és felületesen dönt, türelmetlen a nem-
zeti aggályokkal szemben, és nem felkészült környezettudományi kérdések-
ben való állásfoglalásra. Ezért javasoljuk Magyarországot az EU-ban képvi-
selô politikusainknak, hogy

(Aa) tegyenek lépéseket azért, hogy az EFSA GMO Paneljének legyen tel-
jes jogú magyar tagja;
(Ab) az EU hozzon létre önálló környezettudományi szakbizottságot,

amely a GM-növényeket ezen a szinten vizsgálja (az Egyesült Államokban is
elkülönül az élelmiszer és gyógyszerügyi engedélyezés – FDA a környezet-
védelmi – EPA hatósági tevékenységtôl);
(Ac) hazánk dolgozza ki azokat a szabályozási technikákat, amelyekkel az

EU-döntés közben vagy után a gyakorlati engedélyezési folyamatot – saját
területére vonatkoztatva – érdemben kézbe tudja venni (az Egyesült Álla-
mokban a konkrét növényvédôszer-engedélyezés állami szintû; szövetségi
szinten csupán a minimális követelményeket rögzítik).

(B) Magyarország ne adja fel azt az igényét, hogy a mezôgazdaságában
csak olyan eszközt alkalmazzon, amely biztonságos és számára szükséges.
Ehhez az Magyar Tudományos Akadémia részvételével létrehozza az Ma-

gyar Tudományos Akadémia Agráretikai Bizottságát és az OKB GMO albi-
zottságát, amelyek jóváhagyó engedélyei nélkül nem kerülhet vetésre sem-
milyen, már európai engedéllyel bíró GM-fajta sem. Ez megteremti a lehetô-
ségét az elsô kibocsátás elôtti nemzeti ellenôrzéshez, ami jelenleg az EU ke-
vésbé szigorú országaiban elvégzett vizsgálatokkal megkerülhetô. Ehhez

(Ba) támogatjuk az Magyar Tudományos Akadémia elnökének azt a tö-
rekvését, hogy létrehozza az Magyar Tudományos Akadémia Agráretikai Bi-
zottságát, amely megköveteli a hazai fôhatás-vizsgálatokat és kérjük, hogy
jogszabályokban lásson napvilágot az ezzel kapcsolatos törvényi megfogal-
mazás. Ugyancsak foglalja jogszabályba, hogy az érintett fajtatulajdonosok
vetômagot kötelesek biztosítani a független hazai fôhatás-vizsgálatok szá-
mára. Ennek akadályozása tegye lehetôvé az engedélyezési folyamat leállí-
tását;



A GMO-KEREKASZTAL ÁLLÁSFOGLALÁSAI70

(Bb) támogatjuk az OKB törekvését, amely GMO albizottságot hoz létre és
kérjük, jogszabályokban rögzíteni azt az igényét, hogy a Pannon Bio-
geográfiai Régióra elvégzett speciális környezettudományi dokumentáció
nélkül – illetve az ennek alapján készített – rizikóanalízist megkerülô GM-
fajta európai engedéllyel se kerülhessen hazánkban kibocsátásra. Ugyancsak
foglalja jogszabályba, hogy az érintett fajtatulajdonosok vetômagot kötelesek
biztosítani a független hazai mellékhatás-vizsgálatok számára. Ennek aka-
dályozása tegye lehetôvé az engedélyezési folyamat leállítását.

(C) A koegzisztencia szabályozás adjon egyenlô esélyt az ökológiai ter-
mesztôk és a méhészek számára is.
Mivel esetükben szennyezettség szempontjából nincs tolerancia, ezért izo-

lációs távolságaik megállapításakor az általuk javasolt értéket kell alkalmaz-
ni. Ez azt jelenti, hogy minden termesztett növényfajnál két izolációs távol-
ságot kell meghatározni, az egyik a hagyományos termesztôre vonatkozik,
amely csak abban az esetben legyen érvényben, ha a szélesebb sugarú kör-
ben nincs ökológiai termesztô vagy rovarmegporzású növények esetében ál-
landó telephelyû méhész. Speciális jogokat kell biztosítani az érintett vetô-
mag-termesztôknek, nemesítôknek és természetvédelmi területek kezelôinek,
amelyek indokolni tudják ezt meghaladó igényüket.

(D) Jogszabályokkal kell megerôsíteni és biztosítani az önkormányzatok
valamint régiók azon szándékát, hogy genetikai módosításmentes területe-
ket hozhassanak létre.
Ez esetben a területükön termesztô gazdákra ez a szabályozási forma le-

gyen érvényes.

Kérjük a Magyar Köztársaság Kormányát és a kormányzati szerveket,
hogy a fentiekben megfogalmazott javaslatokat a hazai törvénykezés illetve
az Európai Uniós tárgyalások során érvényesíteni szíveskedjenek.

Kulcsszavak: genetikailag módosított növények; GMO; GMO-Kerekasztal; EFSA GMO Panel;
EPA; FDA; MTA; koegzisztencia; izolációs távolság; ökológiai termesztés; módosítás-
mentes övezet

A cikk megjelenési helye és elérhetôsége: AGMO-Kerekasztal állásfoglalásai, 2005. (november 7.)
A-D: 1–2; http://www.bdarvas.hu/gmo/idn2201

***
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15 A jelenlegi állásfoglalás kukoricára készült
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Amagyarországi koegzisztencia-szabályozáshoz –
No. E.

GMO-Kerekasztal

Ács Sándorné (Kishantosi Vidékfejlesztési Központ Kht., Kishantos; IFOAM); Ángyán József
(Szent István Egyetem, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Gödöllô); Bakonyi Gábor (Szent
István Egyetem, Állattani és Ökológiai Tanszék, Gödöllô); Balla László (Magyar Növény-
nemesítôk Egyesülete, Budapest); Bardócz Zsuzsa (GENØK, Norvégia/Skócia/Magyar-
ország); Bauer Lea (Biokontroll Hungária Kht., Budapest); Békési László (Kisállattenyésztési
és Takarmányozási Kutatóintézet, Méhtenyésztési és Méhbiológiai Osztály, Gödöllô); Darvas
Béla (Magyar Tudományos Akadémia Növény-védelmi Kutatóintézete, Ökotoxikológiai és
Környezetanalitikai Osztály, Budapest); Gyulai Ferenc (Agrobotanikai Intézet, Tápiószele;
Szent István Egyetem, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Gödöllô); Kajner Péter (Magyar
Környezetgazdaságtani Központ, Budapest); Márai Géza (Szent István Egyetem, Környezet-
és Tájgazdálkodási Intézet, Gödöllô); Menyhért Zoltán (Szent István Egyetem, Környezet- és
Tájgazdálkodási Intézet, Környezettudományi Doktori Iskola, Gödöllô); Papp László (Magyar
Természettudományi Múzeum, Budapest); Pataki György (Szent István Egyetem, Környezet-
és Tájgazdálkodási Intézet, Gödöllô; Döntéselmélet Tanszék, Vállalatgazdaságtan Intézet,
Budapesti Corvinus Egyetem); Pusztai Árpád (GENØK, Norvégia/Skócia/Magyarország);
Roszík Péter (Biokontroll Hungária Kht., Budapest; Biokultúra Szövetség); Sajgó Mihály (Szent
István Egyetem, Kémia és Biokémiai Tanszék, Gödöllô); Székács András (Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Növényvédelmi Kutatóintézete, Ökotoxikológiai és Környezetanalitikai Osz-
tály, Budapest); Takács-Sánta András (Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudomá-
nyi Kar, Budapest); Tanka Endre (Károli Gáspár Református Egyetem, Környezetvédelmi és
Agrárjogi Tanszék, Budapest); Varga Zoltán, Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar,

Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék, Debrecen

Az FVM által elkészített ún. koegzisztencia rendeletváltozatot a kormány
Európai Uniós felülvizsgálatra küldte ki, s az országgyûlési tárgyalása 2006.
februárjára várható. Az OKB GMOAlbizottsága és az Magyar Tudományos
Akadémia Agráretikai Bizottság részére – véleményük kialakításához az
alábbiakat ajánljuk megfontolásra:

(Ea) A koegzisztencia szabályozást növényfajonként kell kidolgozni.15 Eb-
ben kiemelten kezelendô a megporzás formája, a magelszórásra (árvakelés-
re) való hajlam, és a vegetatív szaporodásra való képesség. Mindig a leg-
rosszabb esettel kell kalkulálni – szegélysorok nélküli pontszerû pollenfor-
rással, a pollen terjedésével az uralkodó szélirányban, a fajra jellemzô maxi-
mális pollentermeléssel és hímsteril fajták megtermékenyülésével számolva.
Az izolációs távolságok megállapításához csak hazai vizsgálatok mért ered-
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16Ezt idôjárási (a fajtára jellemzô pollenterjedéskori viszonyok) és fajtatulajdonsági (pl. pol-
lentermô-képesség, megpergésre való hajlam stb.) okok indokolják

17Bizonyos, hogy ez a GEVB jelenlegi szerkezetét érinti (szakterületi képviseletre kell átszer-
vezni és négy albizottságát – gazdasági, társadalmi, dietétikai, környezettudományi – kell
létrehozni), hogy erre a szakmai munkára képessé váljon.

18A mezôgazdasági analízis (i) csak független, hazai szervezet véleményére támaszkodhat.
A közgazdasági elemzés (ii) kizárólag magyar mûhelynek a fô- és mellékhatásokat, a gazda-
sági szereplôk érdekrendszerét áttekinthetô munkája lehet. A dietétikai munkáknak (iii) két
alegységbôl kell állnia: takarmányozástani és táplálkozástani megítélésbôl. A takarmányo-
zástani munkának a fogyasztó állatra kell, hogy vonatkozzon (pl. kukorica szilázs – szarvas-
marha). E területen a független munkák figyelembevétele megkülönböztetett erôsségû.
A környezeti rizikóanalízis (iv) kizárólag a Pannon Biogeográfiai Régióban elvégzett függet-
len vizsgálatokra támaszkodhat.

19A terjesztés távolságára és mértékére nem rendelkezünk hazai adatokkal.
20Az ellenôrzésre kijelölt OMMI-nak jelenleg nincs akkora apparátusa, hogy ilyen nagyságú
terület bejárását elvégezze, tehát intézetszervezési, vagy ellenôrzésszervezési vonzata is van
ennek a javaslatunknak.
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ményei használhatók fel.16 Amegporzás idôszakában az UV fény, a páratar-
talom (ezek befolyásolják a pollen élettartamát) és a szélviszonyok, továbbá
a hazai köztermesztésben elterjedt fajták pollen-termôképessége jelentôs
szempontok. A legkörültekintôbb koegzisztencia szabályozás is csak lassíta-
ni képes a nagy területen kijuttatott idegen gének elterjedését (polleneloszlás
– fajtahibridek, magpergési hajlam – árvakelés, magszállítás – szállítási út-
vonalak szennyezése, magtárolás – vetômagvak és élelmiszerek véletlen
szennyezése), de megakadályozni nem tudja azt. Mindezért kiemelkedô fon-
tosságú az elsô kibocsátás dokumentuma. Ezt a Géntechnológiai Eljárásokat
Véleményezô Bizottság (GEVB) minôsített többségû elutasító vagy támoga-
tó döntéssel fajtánként készítse el és a géntechnológiai hatóság, valamint a
szakhatóság jóváhagyása után tegye az interneten nyilvánossá.17 Kötelezôen
foglalja magában: (i) a mezôgazdasági (fôhatás-vizsgálat); (ii) a közgazdasá-
gi-szociológiai; (iii) a dietétikai (e hármat az Magyar Tudományos Akadémia
Agráretikai Bizottsága vétójoggal véleményezze); és (iv) a környezeti (az
OKB GMOAlbizottsága vétójoggal véleményezze) rizikóanalíziseket, ame-
lyekre döntését alapította.18

(Eb) A jelenlegi, kukoricára (szélbeporzású, pollenjét a házi méh gyûjti, a
kukoricabogár terjeszti)19 vonatkozó koegzisztencia rendeletnek az alábbi vi-
szonyokat kell tisztázni:

A szigorú szabályozáshoz három vizsgálati zóna kialakítását tartjuk szük-
ségesnek:
– az egyes zónában (5 km-es sugarú körben)20 a rovarmegporzású GM-
növények – vagy ha a pollent táplálkozás céljára a házi méh gyûjti és
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21Az európai koegzisztencia rendeletek széleskörûen feledkeznek meg errôl a kapcsolatrend-
szerrôl.

22Bármely ún. transzgén megjelenése a kukorica termésében a biotermékként való értékesítést
kizárja.

23A vetômag-elôállításnál széleskörûen alkalmazott 400 méteres izolációs távolság nagy pol-
lentermésû megporzó és hímsteril vagy címerezett fogadónövénynél a megállapított 0,9%
toleranciaértékre nem elégséges.

24A jelenlegi rendelet csak ezt a viszonyrendszert igyekszik rendezni. A 0,9%-nak nincs tudo-
mányos alapja.

25Elsôsorban a SzIE (Gödöllô) mezôgazdasági genetikus szakmérnökeire gondolunk, illetve
ugyanitt tanfolyamot végzett, de szakmérnökök által felügyelt gazdákra.
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így a méz szennyezôdhet – és a házi méhek kapcsolatát kell vizsgálni,
s a pollenszórási idôszakban a méhész engedélyét kell kérni, hiszen a
transzgenikus pollent tartalmazó szennyezôdés a méz minôsítését ve-
szélyezteti;21

– a kettes zónában (1,6 km-es sugarú körben) az ökológiai és GM-
növények termesztésének kapcsolatát, hiszen az elôbbi 100% genetikai
tisztasági értéket igényel, tehát zéró toleranciájú. Az ökológiai terme-
lést alapjaiban veszélyezteti, tehát jelentôs értékcsökkentô a GM-
növények tulajdonságainak megjelenése a termékeikben. Ehhez tudni
kell, hogy pl. a kukoricapollennel átvitt cry1A-gén már abban az évben
Cry1A-toxint termel a szemekben, amely biotemékként nem értékesít-
hetô;22

– a hármas zónában (800 m-es sugarú körben)23 a hagyományos és GM-
növények kapcsolatát, amelyre 0,9% tolerancia értéket (jelölési kü-
szöbértéket) állapítottak meg.24

(Ec) A GM-fajtát termesztô, erre speciálisan a hazai egyetemi oktatásban
kiképzett, errôl jogosítvánnyal rendelkezô gazdának25 minden esetben be kell
szerezni a fentiek szerint meghatározott izolációs zónákban az érintett terü-
letek tulajdonosainak és földhasználóinak engedélyét függetlenül attól, hogy
kukoricatermelô-e (vö. vadkártétel és szállításkori magelszórás); továbbá az
említett három zónából (függetlenül annak szomszédosságától) az önkor-
mányzatoknál nyilvántartott, érintett tulajdonosok és jogszerû területhasz-
nálók írásos engedélyeit. Például, kukoricánál légvonalban 5 km sugarú kör-
ben a törvényi szabályozás szerint bejelentett méhészek engedélyét; 1,5 km-
es sugarú körben a regisztrált ökológiai gazdák, továbbá nemesítô telepek,
vetômagtermesztôk, természetvédelmi területek engedélyét; 800 méteres su-
garú körben a hagyományos kukoricatermesztôk engedélyét. A termesztô-
nek vetés elôtt be kell mutatni az engedélykiadónak a GM-termék elkülöní-
tett tárolására alkalmas raktárait és szóródás-mentes szállítására alkalmas
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26Megfontolandóan az MKA-ból kell finanszírozni a minôségellenôrzô szerv konkrét vélemé-
nye alapján az azonnali kártalanítást, amelynek összege a bírósági ítélet után kerül vissza az
alapba. Amennyiben nem található meg a szennyezôdés forrása a kártérítés az MKA-t ter-
heli, amely visszahat az általa kirótt illeték nagyságára.

27Államilag kell elôírni, hogy a magasabb vetômag-áráért milyen hányadban járuljon ehhez
hozzá a fajtatulajdonos.

28Polgári Törvénykönyv 345. § (2) bekezdése szerint: „Ezeket a szabályokat kell alkalmazni ar-
ra is, aki az emberi környezetet veszélyeztetô tevékenységével másnak kárt okoz.” A GM-
növények köztermesztése ebbe a körbe vonható.
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eszközeit. Az engedélykiadónak ezt helyszíni bejárással kell ellenôrizni,
amelynek díja a GM-termelôt terheli.
(Ed) Speciális pénzügyi alapot kell létrehozni, amelynek feltöltése – mivel

kizárólagosan az ô érdekük – a fajtatulajdonosok és a GM-termesztôk közös
kötelezettsége. A GM-fajtatulajdonosok szervezetének (pl. Barabás Zoltán
Biotechnológiai Egyesület) az értékesítésre szánt vetômag vetésterületének
nagyságával arányos monitorozási és kártétel-megelôzési alapot26 (MKA) kell
létrehozni, amelybôl az OMMI számára az ellenôrzés finanszírozhatóvá vá-
lik. Az összeg pontosítása a géntechnológiai hatóság és szakhatóság felada-
ta, de foglaljon magában minden szomszédos kukoricatermesztônél elvég-
zendô tíz-tíz gyors vizsgálatot. Kalkuláljon azzal, hogy vitás esetben részle-
tes, esetleg akkreditált vizsgálatot is kell végezni. A fajtatulajdonosnak kell
garantálni a termékének környezetanalitikai (talaj, növényi és állati minták)
nyomon követésére alkalmas olcsó és folyamatosan elérhetô mérési mód-
szert. A leendô GM-termesztôknek a termesztés megkezdése elôtt ebbe az
alapba (MKA) kell befizetni az ellenôrzésükkel és nyilvántartásukkal kap-
csolatos éves különdíjukon felül azt a teljes különbséget, amely a kezdeti „ak-
ciós idôszakban” a GM-vetômag kedvezményes ára és a hagyományos vetô-
mag ára közötti különbség. Az engedélytulajdonos GM-termesztô és a fajta-
tulajdonos anyagilag felelôs az általa okozott gazdasági kárért.27 Annak mér-
tékét a mezôgazdasági termékek minôségellenôrzéssel megbízott szerveze-
tei állapítják meg. A kártérítés – vitás esetben – a magyar hatályos joggya-
korlat szerint érvényesíthetô. A kártérítés jogalapja a veszélyes üzem mûkö-
désébôl eredô károkért fennálló, vagyis a fokozott veszéllyel járó tevékeny-
ségért érvényesíthetô, objektív felelôsség.28

Kulcsszavak: genetikailag módosított növények; GMO; GMO-Kerekasztal; koegzisztencia;
pollen; fajtahibrid; fajhibrid; izoláció, szélbeporzás; rovarbeporzás; mézelô méh; öko-
lógiai termesztés; vetômag-termesztés; monitorozás; kártétel-megelôzési alap

A cikk megjelenési helye és elérhetôsége: AGMO-Kerekasztal állásfoglalásai, 2006. (január 14)
E: 1-3; http://www.bdarvas.hu/gmo/idn2202
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A T/826. számú törvényjavaslatról,
amely a géntechnológiai tevékenységrôl szóló
1998. évi XXVII. törvény módosítása – No. F.;
AMON 810-re vonatkozó magyar moratórium

felfüggesztésérôl – No. G.

GMO-Kerekasztal

Ács Sándorné (Kishantosi Vidékfejlesztési Központ Kht., Kishantos; IFOAM); Ángyán József
(Országgyûlés Mezôgazdasági Bizottsága); Bakonyi Gábor (Szent István Egyetem, Állattani és
Ökológiai Tanszék, Gödöllô); Balla László (Magyar Növénynemesítôk Egyesülete, Budapest);
Bardócz Zsuzsa DSc. (GENØK, Norvégia); Bauer Lea (Biokontroll Hungária Kht., Budapest);
Békési László (Kisállattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet, Méhtenyésztési és
Méhbiológiai Osztály, Gödöllô); Darvas Béla (Magyar Tudományos Akadémia Növény-
védelmi Kutatóintézete, Ökotoxikológiai és Környezetanalitikai Osztály, Budapest); Gyulai
Ferenc (Agrobotanikai Intézet, Tápiószele; Szent István Egyetem, Környezet- és Tájgazdálko-
dási Intézet, Gödöllô); Illés Zoltán (Közép-európai Egyetem, Budapest); Kajner Péter (Magyar
Környezetgazdaságtani Központ, Budapest); Márai Géza (Szent István Egyetem, Környezet-
és Tájgazdálkodási Intézet, Gödöllô); Papp László (Magyar Természettudományi Múzeum,
Budapest); Pusztai Árpád (GENØK, Norvégia); Roszík Péter (Biokontroll Hungária Kht.,
Budapest; Biokultúra Szövetség); Rózsa Lajos CSc. (Magyar Tudományos Akadémia Állat-
ökológiai Kutatócsoport, Budapest); Sajgó Mihály (Szent István Egyetem, Kémia és Biokémi-
ai Tanszék, Gödöllô); Székács András (Magyar Tudományos Akadémia Növényvédelmi
Kutatóintézete, Ökotoxikológiai és Környezetanalitikai Osztály, Budapest); Takács-Sánta
András (Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar, Budapest); Tanka End-
re (Károli Gáspár Református Egyetem, Környezetvédelmi és Agrárjogi Tanszék, Budapest);
Varga Zoltán (Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar, Evolúciós Állattani és Humá-

biológiai Tanszék, Debrecen)

F – A T/826. számú törvényjavaslatról, amely a géntechnológiai
tevékenységrôl szóló 1998. évi XXVII. törvény módosítása

AGMO-Kerekasztal az A-E-jelû állásfoglalásaiban már közzétette a koeg-
zisztencia-szabályozással kapcsolatos elképzeléseit. Ezektôl az alapelvektôl
a T/826 számú törvényjavaslat messze van. Mégis – fenntartva a korábbi ál-
láspontjainkat – az alábbi megjegyzéseket tesszük:

(Fa) A vetômag-termesztésben eddig senki sem állapított meg szennye-
zettségre vonatkozó tûrési értékeket. A hímsteril-technika vagy a címerezés
miatt azonban ez a keresztbeporzásra (fajtahibridek képzôdése miatt) legér-
zékenyebb termesztési forma. Európa második legjelentôsebb kukorica-
vetômag-termelôjeként a készülô koegzisztencia-szabályozás az izolációs tá-
volságot tekintve aggályos.
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29 Halakon végeztek vizsgálatokat, bár a részletes eredmények nem ismertek..
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(Fb) Az ökológiai gazdálkodásban GM-fajták okozta szennyezôdéssel kap-
csolatban a zérótolerancia elv van érvényben. Az ökológiai termesztôk szá-
mára a szabályozás jelenlegi formája nem biztosít megfelelô garanciákat.

(Fc) A fajtatulajdonosok (Monsanto és Pioneer) megtagadják a független
környezettudományi kutatóhelyekkel való együttmûködést, s így lehetetlen-
né teszik ezeknek a kutatásoknak a folytatását. A készülô törvénymódosítás-
ban nincs semmiféle garancia arra, hogy a Mezôgazdasági Géntechnológiai
Hatóságnál letett vetômagalapból a Hatóság és Szakhatóság független vizs-
gálókat jelöljön ki, akikkel a fajtatulajdonosok együttmûködése kötelezô.
Pusztán adminisztratív úton a környezet- és élelmiszerbiztonsági hatások
nem ellenôrizhetôk.

(Fd) Egy esetleges moratórium-felfüggesztés után a MON 810-es vetése
2007-tôl lehetôvé válik. Bevezetô áron kínálva a takarmánykukorica-ter-
mesztôk, saját céljaikra esetleg termeszteni fogják. Hazánkban ekkor meg kell
oldani a környezettudományi jellegû, hosszú távú monitorozást. Sem ennek
kerete, sem ennek törvényi szabályozása (a fajtatulajdonos kötelezése az
együttmûködésre) nem alakult ki.

(Fe) Esetleges kibocsátás után a nem GM-piacokon értékesítôk árait meg-
emeli a tisztaságot bizonyító, akkreditált laboratóriumban végzendô vizsgá-
latok költségei. A GM-termék eközben azonos árban maradva a takarmány-
piacot elfoglalhatja. A GM-fajtatulajdonosok extraprofitját valamint a fajta-
használók kötelezô ökológiai és gazdasági kockázati adóbefizetéseit kell a
monitorozás, minôség-ellenôrzés és kártérítési alap létesítésére fordítani.
Amegoldást a koegzisztencia-szabályozás részévé kell tenni.

(Ff) Az Egészségügyi Géntechnológiai Hatóság nem alakult meg. A gene-
tikailag módosított élelmiszerek világszerte vitatott táplálkozástani és
gasztroenterológiai problémáinak hazánkban nincs gazdája. A KÉKI és a
MÉBIH hozott létre tanácskozó testületeket, de hazánkban csak laboratóriu-
mi ellenôrzés folyik (OÉTI), míg az emlôsökön végzett táplálkozástani és ta-
karmányozástani vizsgálatok el sem kezdôdtek,29 mivel a KÉKI számára a
Monsanto nem biztosított vizsgálati anyagot.

(Fg) Az FVM felügyelete alatt mûködô Mezôgazdasági Géntechnológiai
Hatóság jogkörébe tartozik a genetikailag módosított fajtacsoportok engedé-
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lyezése. Az EU jelenlegi engedélyezési procedúrája szerint a módosított faj-
ták gazdasági hasznát a fajtatulajdonosok más területeken végzett vizsgála-
taikkal alátámasztják. Ez esetenként nem illik a hazai viszonyokra, amint azt
a kukoricamoly hazai csekély kártétele is mutatja. Az ebbéli elhatározás azon-
ban sokkal inkább Uniós, mint tagországi szinten történik. A döntés nemze-
ti karakterét a környezettudományi vizsgálatok adhatják meg, amennyiben
a Pannon-medencei biogeográfiai régióban elvégzett környezetbiztonsági
vizsgálatok nélkül az itt élô – kitüntetetten a védett – fajokra vonatkozó meg-
nyugtató vizsgálati eredmények hiányában az EU általános engedélye meg-
tagadható. AMezôgazdasági Géntechnológiai Hatóság tehát a környezetvé-
delmi tárca érdemi irányítása alá kell, hogy kerüljön, hiszen a lényegi és spe-
ciális megítélésre itt kerül sor.

(Fh) Javasoljuk a 21/D. § (6) bekezdés mellôzését. A PTK 345–346. §-aiban
foglaltak ui. kétségtelenné teszik, hogy a GM-növények köztermesztése, mint
fokozott veszéllyel járó tevékenység váltja ki a fajtatulajdonos objektív kár-
térítési felelôsségét. Mentesüléséhez neki kell bizonyítani (reá hárul a bizo-
nyítási teher), hogy a kárt olyan elháríthatatlan ok idézte elô, amely a foko-
zott veszéllyel járó tevékenység körén kívül esik. Ehhez a felelôsségi sza-
bályhoz képest jogilag irreleváns, hogy a károsult – jelen esetben a puffer zó-
nán belüli földtulajdonos vagy földhasználó – írásban hozzájárult a GM-nö-
vény termesztéséhez. Ez csak államigazgatási elôfeltétele a tevékenység meg-
kezdésének, de nem beleegyezés a károkozásba. Ha elfogadjuk a jelenlegi (6)
bek. szövegét (t.i. ha a károsult a 21/C. (1) és (2) szerinti írásos hozzájárulást
adott a GM-növény termesztéshez, úgy megszûnik a károkozó objektív fele-
lôssége), ez azt jelenti, hogy csak akkor felel a termesztô az okozott kárért ob-
jektív (pusztán az okozáson alapuló) helytállással, ha nincs érvényes enge-
délye a köztermesztésre. Ezt viszont a törvény sem engedi meg. Valójában a
(6) bek. kizárja a fajtatulajdonos tárgyi felelôsségét, ami merôben ellentétes
az általa végzett, fokozottan veszélyes tevékenységgel, így a hazai joggal.

G – AMON 810-re vonatkozó magyar moratórium
felfüggesztésérôl

(Ga) A genetikailag módosított, kukoricamoly-rezisztensMON 810-es faj-
tacsoport moratóriumának feloldását az EU Bizottság az EFSA GMO Panel-
jének véleménye alapján indította el. Ez az élelmiszerbiztonságra szakosodott
adminisztráció környezettudományi kérdésekben nyilvánított felszínes véle-
ményt. Az EFSA GMO Panelje a szerzôk magyarul megjelent (Darvas és
mtsai, Növényvédelem, 2004, 40: 441-449; 2006, 42: 313–325), számukra angol-
ra fordított válaszára érdemben nem reagált.
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(Gb) Az EFSA élelmiszerbiztonságra szakosodott adminisztrációja (GMO
Panel) igaztalan vádakkal illette a hazai MON 810-es moratórium környe-
zettudományi indoklását. Bár a kutatásokban résztvevôk ezt megválaszolták,
hivatalos magyar hatósági válasz mégsem született. AMON 810-es morató-
rium alatt a Mezôgazdasági Géntechnológiai Hatóság egyszer sem vette fel
a kapcsolatot a környezettudományi munkát végzôkkel, és nem tett semmit
sem azért, hogy a fajtatulajdonosok a saját moratóriumának munkáihoz ve-
tômagot biztosítsanak.

(Gc) A Magyar Tudományos Akadémia MGKI (Martonvásár) a
Monsantóval kötött szerzôdés szerint kezdett GM-hibridnemesítési (Cry3-to-
xint termelô és glyphosate-rezisztenciát okozó gének), míg a Szent István
Egyetem NVT (Gödöllô) a Pioneer „megbízásával” GM-kukoricára vonatko-
zó „faunisztikai” kutatásokba. Az eddig publikált eredményeik és nyilatko-
zataik azt mutatják, hogy egyik kutatóhely sem kellôen felkészült környe-
zettudományi vizsgálatok végzésére, s nem függetlenek a fajtatulajdonosok-
tól, amennyiben eredményeiket csak a partnerük beleegyezése alapján hoz-
hatják nyilvánosságra.

(Gd) AmagyarMON 810-es moratórium feloldását a meghirdetése utáni
idôszakban elvégzett hazai környezettudományi kutatások eredményei nem
indokolják. A nagyon fontos talajmikrobiológiai vizsgálatok pedig támoga-
tás hiányában már évekkel ezelôtt leálltak.

(Ge) Miközben az EFSA GMO Paneljének adminisztrációja elutasította a
magyar vizsgálatokat, aMON 810-es dokumentációra jellemzô környezet- és
élelmiszerbiztonsági hiányosságok pótlására nem szólította fel az érintett faj-
tatulajdonosokat. E szerint az EFSA GMO Paneljének tagjai valószínûleg tud-
nak válaszolni azokra a kérdésekre, amit a magyar vizsgálatok aggályként
vetettek fel. Ezek az alábbiak: (i) Mennyi a kukoricával megtermelt Cry1A-
toxin mennyisége hektáronként? (ii) Hogyan aránylik ez protoxin és aktív to-
xin vonatkozásában a DIPEL készítménnyel engedélyezetten kijuttatható
mennyiséghez, amely hazánkban konkurens növényvédelmi technológia?
(iii) Mennyi ideig és milyen mennyiségben marad meg a növényi sejtbe zárt
toxin a különbözô talajtípusokban? (iv) Milyen hatása van aMON 810 kuko-
rica tarlómaradványainak az azt lebontó Pannon-medencei állatokra és a ta-
lajképzô mikroorganizmusokra? (v) Milyen mennyiségû toxin termelôdik
meg a pollenben, és ennek milyen hatása van a magyarországi védett lepke-
fajok közül a nappali pávaszemre (Inachis io), az atalanta lepkére (Vanessa
atalanta), valamint a fecskefarkú lepkére (Papilio machaon)? (vi) AMON 810-
es fajták pollenprodukciójának ismeretében milyen távolságban milyen
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fajtahibrid-képzôdési arány mérhetô hímsteril vagy címerezett körülmények
között, ami a vetômagtermesztésre jellemzô? (vii) Mennyi idô alatt alakul ki
MON 810 fajtákra rezisztencia? (viii) Magyarországon milyen átlagos kuko-
ricamoly-fertôzöttség tapasztalható, és annak mennyi a termésben mérhetô,
illetve gazdasági hatása?

(Gf) Az OMMI által elvégzett fajtakísérletekben aMON 810-es kukorica-
moly-rezisztens fajták nem bizonyítottak termésmennyiségben mérhetô gya-
korlati elônyt. Ez esetben aMON 810 kukorica köztermesztésbe vonásának
engedélyezése okafogyottá válik, mert tényleges hatékonysággal nem járó
fajta/eljárás nem engedélyezhetô technológiaként.

Kulcsszavak: T/826 számú törvényjavaslat; vetômag-termesztés; izolációs távolság; fajtatulaj-
donos; vetômagalap; ökológiai termesztés; koegzisztencia;MON 810; kártétel-megelô-
zési alap; Monsanto; MTA MGKI; EFSA GMO Panel

A cikk megjelenési helye és elérhetôsége: AGMO-Kerekasztal állásfoglalásai, 2006. (szeptember
14) F-G: 1–4.

***

Javaslat az elsôgenerációs GM-növények hazai
engedélyezés elôtti vizsgálataihoz – No. H.

GMO-Kerekasztal

Ács Sándorné (Kishantosi Vidékfejlesztési Központ Kht., Kishantos; IFOAM); Ángyán József
(Országgyûlés Mezôgazdasági Bizottsága); Bakonyi Gábor (Szent István Egyetem, Állattani és
Ökológiai Tanszék, Gödöllô); Bardócz Zsuzsa (GENØK, Norvégia); Bauer Lea (Biokontroll
Hungária Kht., Budapest); Békési László (Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet,
Méhtenyésztési és Méhbiológiai Osztály, Gödöllô); Darvas Béla (Magyar Tudományos
Akadémia Növényvédelmi Kutatóintézete, Ökotoxikológiai és Környezetanalitikai Osztály,
Budapest); Gyulai Ferenc (Szent István Egyetem, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet,
Gödöllô); Illés Zoltán (Közép-európai Egyetem, Budapest); Kajner Péter (Magyar Környezet-
gazdaságtani Központ, Budapest); Márai Géza (Szent István Egyetem, Környezet- és Tájgaz-
dálkodási Intézet, Gödöllô); Papp László (Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest);
Pusztai Árpád (GENØK, Norvégia); Roszík Péter (Biokontroll Hungária Kht., Budapest; Bio-
kultúra Szövetség); Rózsa Lajos (Magyar TudományosAkadémia Állatökológiai Kutatócsoport,
Budapest); Sajgó Mihály (Szent István Egyetem, Kémia és Biokémiai Tanszék, Gödöllô); Szé-
kácsAndrás (Magyar TudományosAkadémia Növényvédelmi Kutatóintézete, Ökotoxikológiai
és Környezetanalitikai Osztály, Budapest); Takács-Sánta András (Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Természettudományi Kar, Budapest); Tanka Endre (Károli Gáspár Református Egye-
tem, Környezetvédelmi ésAgrárjogi Tanszék, Budapest); Varga Zoltán Sándor (Debreceni Egye-
tem, Természettudományi Kar, Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék, Debrecen).
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A javaslatban foglaltak nem teszik szükségtelenné a nemzetközileg megkö-
vetelt vizsgálatokat. Az alábbi dokumentum a vizsgálati vázlatot tartalmaz-
za, amelyre a konkrét vizsgálati tervet ki kell dolgozni.
Tárgyi feltételek: Az EU-ban engedélyezésre benyújtott, magyarországi ki-

bocsátással is számoló fajták esetében a fajtatulajdonos a bevezetés elôtti
négy évben köteles évente a szóban forgó GM-fajtából és annak izogenikus
vagy kontrollként kezelhetô vonalából a géntechnológiai hatóságok által
szükségesnek tartott mennyiségû, ingyenes, garantált minôségû vetôma-
got/terméket30 rendelkezésére bocsátani.31 A vetômag felhasználásáról az op-
timális vetési idôpont elôtt legalább egy hónappal kell a fajtatulajdonossal el-
számolni. A vetômag hazai elosztása pályázat útján lehetséges, amelyhez a
kísérleti tervet az alább említésre kerülô témakörökben az érintett hatóság-
nál kell a vetési idô elôtt három hónappal benyújtani. A tervek szakmai véle-
ményezését a Géntechnológiai Eljárásokat Véleményezô Bizottság egy hóna-
pon belül végzi, külön vizsgálva, hogy sértheti-e a tervezett vizsgálat a fajta-
tulajdonos szabadalmi érdekeit. A vizsgálatok fajtatulajdonostól való füg-
getlenségének megôrzéséhez és a kísérleti eredmények hasznosíthatóságáról
a pályázatot befogadó hatóság szükség esetén szerzôdésben gondoskodik.
A környezet- és egészségügyi pályázatok esetében ez nem sértheti az ered-
mények nyilvánosságának biztosítását.
Pénzügyi feltételek: A hazai pályázati rendszerek biotechnológiát támo-

gató kiírásaiban kötelezôvé kell tenni a mellékhatás-vizsgálatok prioritások
közé emelését. Ezek a kiírások saját támogatási résszel nem köthetôk egybe
(vállalkozási alapúvá nem tehetôk), mivel a környezettudományi területen
nincs számottevô tôkével rendelkezô vállalkozó. Továbbá állami pályázati
keretekbôl csak a fajtatulajdonosoktól független pályázók támogathatók.
A pénzügyi háttér rendezése azért szükséges, mert a fajtatulajdonosok nem
támogatnak ilyen független kutatásokat, hazánknak viszont okvetlenül szük-
sége van erre a Pannon Biogeográfiai Régió élôvilágának Európán belüli kü-
lönleges, eltérô sajátosságai miatt.
Személyi feltételek: Bármely, az alább említésre kerülô részterület kísér-

letvezetôjének legalább az érintett tudományterületen PhD. fokozattal kell
rendelkeznie. A pályázatot befogadó hatóságnak kötelessége ennek vizsgá-
lata, továbbá annak, hogy a pályázó munkahelye alkalmas-e a kísérlet biz-
tonsági feltételeinek teljesítéséhez. Errôl a pályázó intézet igazgatójának a
tervben hivatalosan kell nyilatkoznia.
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1. Hibridképzôdés [vizsgálatához az adott fajon nemesítési gyakorlattal
rendelkezô agrármérnök + fajmeghatározásra képes botanikus +Hymenoptera32

meghatározásban jártas zoológus szükséges; csak szabadföldi vizsgálatok
eredményei fogadhatók el a kibocsátási engedélyhez]

1.1. Intraspecifikus33 hibridképzôdés
1.1.1. Szélbeporzásúaknál, a vetômagtermesztésnél alkalmazott konkrét

távolság 0,5, 1, 2, 3-szorosánál (pl. kukoricánál 200, 400, 800, 1200 méternél);
szegélysorokkal és azok nélkül, a fajtagyûjtemény virágzásbiológiai (idôbeli
egybeesés) elemzése – kelet-közép európai vizsgálatok [tartamkísérlet, kibo-
csátás utáni monitorozás] →Mezôgazdasági Géntechnológiai Hatóság
1.1.2. Rovar- és szélbeporzásúaknál, a vetômagtermesztésnél alkalmazott

távolság 0,5, 1, 2, 3-szorosánál (pl. repcénél 450, 900, 1800, 2700 méternél a
természetes megporzók felmérésével is a gyûjtési távolságon belül elôfordu-
ló vegetáció virágzásbiológiai (idôbeli egybeesés) elemzésével – Kárpát-
medencei vizsgálatok [tartamkísérlet, kibocsátás utáni monitorozás] → Gén-
technológiai Szakhatóság

1.2. Interspecifikus34 hibridképzôdés
1.2.1. Szélbeporzásúaknál, a vetômagtermesztésnél alkalmazott konkrét

távolság 0,5, 1, 2-szorosánál (pl. cukorrépánál 1600, 3200, 6400 méternél), a
fajtagyûjtemény virágzásbiológiai (idôbeli egybeesés) elemzése – kelet-közép
európai vizsgálatok [tartamkísérlet, kibocsátás utáni monitorozás] →Mezô-
gazdasági Géntechnológiai Hatóság
1.2.2. Rovarbeporzásúaknál, a vetômagtermesztésnél alkalmazott távolság

0,5, 1, 2-szorosánál (pl. repcénél 2000, 4000, 8000 méternél létesített Brassica,
Raphanus és Sinapis foltokon) mézelôméh-kaptárok alkalmazásával, de a
megporzásban részvevô egyéb rovarfajok felmérésével és a gyûjtési távolsá-
gon belül elôforduló vegetáció virágzásbiológiai (idôbeli egybeesés) elemzé-
sével – Kárpát-medencei vizsgálatok [tartamkísérlet, kibocsátás utáni moni-
torozás] → Géntechnológiai Szakhatóság

2. Környezetanalitikai vizsgálatok – valamennyi esetben kontrollként a faj-
ta izogenikus vonala szolgál [a vizsgálatokhoz növény- és talajminták keze-
lésében és növényvédôszer-kémiában jártas környezetkémikus, az elemzés-
hez közgazdász és ökotoxikológus/toxikológus megítélése szükséges; kis-
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35másodlagos növényi anyagok, amelyek növényen belüli funkciója nem ismert
36lepkefélék hernyói ellen hatásos Bt-növények
37Bacillus thuringiensis var. kurstaki tartalmú, permetezhetô készítmények
38bogárfélék lárvái ellen hatásos Bt-növények
39Bacillus thuringiensis var. tenebrionis tartalmú, permetezhetô készítmények
40gyomirtószer-tûrô
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parcellás + kémiai laboratóriumi vizsgálatok eredményei elfogadhatók a ki-
bocsátási engedélyhez]

2.1. Rovar rezisztens növényeknél – a vizsgálatoknak a növény által ter-
melt hatóanyagra kell vonatkozni
2.1.1. Az egykomponensû aktív hatóanyagnál annak eloszlását a szervek

között fajtánként kell megadni – kelet-közép európai vizsgálatok → Géntech-
nológiai Szakhatóság
2.1.2. A többkomponensû aktív hatóanyagoknál azok egyenkénti eloszlá-

sa és arányainak változása a szervekben; genetikai eseményenként és fajtán-
ként kell megadni – kelet-közép európai vizsgálatok → Géntechnológiai Szak-
hatóság
2.1.3. Genetikai eseményenként az elfogyasztásra kerülô részekben egy

gyakori fehérje és egy gyakori vagy a fajra jellemzô vagy táplálkozástani
szempontból fontos allelokemikália35 mérése és összehasonlítása az aktív
szubsztancia/szubsztanciák változásával – kelet-közép európai vizsgálatok
→ Géntechnológiai Szakhatóság
2.1.4. A területegységre vetített szerves produkció mérésével az aktív ha-

tóanyag-mérleg elkészítése – kelet-közép európai vizsgálatok → Géntechno-
lógiai Szakhatóság
2.1.5. Az aktív hatóanyag-tömeg bomlása a tarlómaradványban, 2 hóna-

ponkénti mintázással, növényi szervenként, a talaj-mikroorganizmusok spe-
cifikussága miatt külön homok, vályog és agyagtalajokon – magyarországi
vizsgálatok → Géntechnológiai Szakhatóság
2.1.6. Például Cry1-termelô36 növények esetében a DIPEL37-, Cry3-termelô38

növények esetében NOVODOR FC39 kezeléssel való környezetanalitikai egybe-
vetés – kelet-közép európai vizsgálatok → Géntechnológiai Szakhatóság

2.2. Herbicid toleráns40 növényeknél – a vizsgálatoknak a növény által to-
lerált hatóanyagra és annak metabolitjaira kell vonatkozniuk
2.2.1. A GM-növényhez kötött herbicid hatóanyag (pl. glyphosate,

glufosinate stb.) felhasználás-változásának ökotoxikológiai/toxikológiai elem-
zése (piacelemzés és annak környezetvédelmi következményei), összevetése
a konkurens technológiákkal → Géntechnológiai Szakhatóság
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2.2.2. AGM-növényhez kötött herbicid metabolitjainak (pl. glyphosate-szár-
mazékok) leírása és fô származékainak ökotoxikológiai hatásvizsgálat-elem-
zése → Géntechnológiai Szakhatóság
2.2.3. A GM-növényhez kötött herbicid és metabolitjainak viselkedése a

környezetben, különös tekintettel a vízszennyezô-képességre (pl. glyphosate
és AMPAmegjelenése a felszíni, talaj és nyersvizekben) – magyarországi vizs-
gálatok [tartamkísérlet, kibocsátás utáni monitorozás] → Géntechnológiai
Szakhatóság

3. Mikrobiológiai vizsgálatok– valamennyi esetben kontroll a saját
izogenikus vonal [a vizsgálatokhoz növény- és talajminták kezelésében jár-
tas talajmikrobiológus irányítása szükséges; kisparcellás + mikrobiológiai la-
borvizsgálatok eredményei is elfogadhatók a kibocsátási engedélyhez]

3.1. Rovar rezisztens növényeknél – a vizsgálatoknak a talajok mikro-
flórájára kell vonatkozniuk
3.1.1. Aktív hatóanyagot termelô növények esetében a gyökérváladék ha-

tása homok, vályog és agyagtalajokban az azokban élô legfontosabb mikro-
organizmusok kolonizációjára és aktivitására – kelet-közép európai vizsgá-
latok [tartamkísérlet, kibocsátás utáni monitorozás] → Géntechnológiai Szak-
hatóság
3.1.2. Aktív hatóanyagot termelô növények esetében a tarlómaradvány

bomlássebességének vizsgálata vályogtalajon savas, semleges és lúgos pH-n
– magyarországi vizsgálatok [tartamkísérlet, kibocsátás utáni monitorozás]
→ Géntechnológiai Szakhatóság
3.1.3. Szermaradékot tartalmazó tarlómaradványok bomlássebességének

vizsgálata – magyarországi vizsgálatok [tartamkísérlet, kibocsátás utáni mo-
nitorozás] → Géntechnológiai Szakhatóság

3.2. Herbicid toleráns növényeknél – a vizsgálatoknak a talajok mikro-
flórájára kell vonatkozniuk
3.2.1. Új enzimet termelô növények esetében a metabolitot kiválasztó gyö-

kérváladék hatása homok, vályog és agyagtalajokban az azokban élô legfon-
tosabb mikroorganizmusok kolonizációjára és aktivitására – kelet-közép eu-
rópai vizsgálatok [tartamkísérlet, kibocsátás utáni monitorozás] → Géntech-
nológiai Szakhatóság
3.2.2. Új enzimet termelô növények esetében a metabolitot tartalmazó tar-

lómaradvány bomlássebességének vizsgálata vályogtalajon savas, semleges
és lúgos pH-n – magyarországi vizsgálatok [tartamkísérlet, kibocsátás utáni
monitorozás] → Géntechnológiai Szakhatóság
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41 a fajmeghatározás része az identifikátor neve is
42 lepkefélék
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3.2.3. Szermaradékot tartalmazó tarlómaradványok bomlássebességének
vizsgálata – magyarországi vizsgálatok [tartamkísérlet, kibocsátás utáni mo-
nitorozás] → Géntechnológiai Szakhatóság

4. Botanikai vizsgálatok – valamennyi esetben kontroll az izogenikus vo-
nal [a vizsgálatokhoz speciális esetben fajmeghatározásra képes botanikus és
növényvédô mérnök irányítása szükséges; nagyparcellás vizsgálatok ered-
ményei fogadhatók el a kibocsátási engedélyhez]

4.1. Rovar rezisztens növénynél – a vizsgálatoknak az élôhely-analízisre
kell vonatkozniuk
4.1.1. Az illetô növény gyomflórájának felvételezése homok, vályog és

agyagtalajokon (védett állatok élôhely-leírásához szüksége) – magyarorszá-
gi vizsgálatok →Mezôgazdasági Géntechnológiai Hatóság
4.1.2. Fajhibrid-képzôdés lehetôsége esetén provokált hibridek létrehozá-

sa azok valószínûségének és a növényevôkre gyakorolt hatásának megálla-
pítása – magyarországi vizsgálatok [tartamkísérlet, kibocsátás utáni monito-
rozás] → Géntechnológiai Szakhatóság

4.2. Herbicid toleráns növényeknél – A vizsgálatoknak a módosított nö-
vény által lebontásra kerülô hatóanyagra kell vonatkozniuk
4.2.1. Az illetô növény gyomflórájának felvételezése homok, vályog és

agyagtalajokon (herbicid-toleráns gyomnövények kiszelektálódásának vizs-
gálatához) – magyarországi vizsgálatok [tartamkísérlet, kibocsátás utáni mo-
nitorozás] →Mezôgazdasági Géntechnológiai Hatóság
4.2.2. Fajhibrid-képzôdés lehetôsége esetén provokált hibridek létrehozása

azok árvakeléskénti hatásának megállapítása – magyarországi vizsgálatok
[tartamkísérlet, kibocsátás utáni monitorozás] →Géntechnológiai Szakhatóság

5. Állattani vizsgálatok– valamennyi esetben kontroll az izogenikus vonal
[a vizsgálatokhoz speciális esetben fajmeghatározásra,41 a laboratóriumi
munkákhoz tenyésztési tapasztalatokkal rendelkezô, entomológiai szakis-
meretekkel bíró zoológus irányítása szükséges]

5.1. Rovar rezisztens növénynél
5.1.1. Specifikus hatások keresése; ökotoxikológiai vizsgálatok, amelynek

az érzékeny fajcsoportokon (pl. Cry1-toxin – hazánkban védett Lepidoptera42
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lárvák, L1-L2; Cry3 – hazánkban védett vagy hasznos Coleoptera43 lárvák,
L1-L2) belüli fiatal fejlôdési állapotra kell vonatkozniuk (pl. Cry1-toxint ter-
melô növények esetén cry1-receptort tartalmazó egyedeken) – Kárpát-me-
dencei vizsgálatok [laboratóriumi tenyésztési vizsgálatok eredményei fo-
gadhatók el a kibocsátási engedélyhez; tartamkísérlet, kibocsátás utáni nagy-
parcellás monitorozás] → Géntechnológiai Szakhatóság
5.1.2. Aspecifikus hatások keresése; ökotoxikológiai vizsgálatok megpor-

zó rovarokon (pl. mézelô méh) – kelet-közép európai vizsgálatok [kisparcel-
lás + méhészeti laboratóriumi vizsgálatok eredményei fogadhatók el a kibo-
csátási engedélyhez; tartamkísérlet, kibocsátás utáni nagyparcellás monito-
rozás] → Géntechnológiai Szakhatóság
5.1.3. Aspecifikus hatások keresése növényállományban; zöld növényi ré-

szekhez kapcsolódó faunisztikai elemzések44 – a vizsgálatoknak a célnövé-
nyen élô növényevôkre valamint kizárólag az azokhoz kötôdô ragadozó és
parazitoid szervezetekre kell vonatkoznia – Kárpát-medencei vizsgálatok [a
kibocsátási engedélyhez nagyparcellás + laboratóriumi vizsgálatok eredmé-
nyei fogadhatók el; tartamkísérlet, kibocsátás utáni monitorozás] → Géntech-
nológiai Szakhatóság
5.1.4. Aspecifikus hatások keresése; elhalt növényi részekhez kapcsolódó

faunisztikai vizsgálatok – a vizsgálatoknak a tarlómaradványokat bontó ál-
latokra kell vonatkoznia – Kárpát-medencei vizsgálatok [kisparcellás + labo-
ratóriumi vizsgálatok eredményei fogadhatók el a kibocsátási engedélyhez;
tartamkísérlet, kibocsátás utáni monitorozás] → Géntechnológiai Szakhatóság

5.2. Herbicid toleráns növényeknél
5.2.1. Aspecifikus hatások keresése; ökotoxikológiai vizsgálatok megpor-

zó rovarokon (pl. mézelô méh) – kelet-közép európai vizsgálatok [kisparcel-
lás + méhészeti laboratóriumi vizsgálatok eredményei fogadhatók el a kibo-
csátási engedélyhez; tartamkísérlet, kibocsátás utáni nagyparcellás monito-
rozás] → Géntechnológiai Szakhatóság
5.2.2. Aspecifikus hatások keresése növényállományban; zöld növényi ré-

szekhez kapcsolódó faunisztikai elemzések – a vizsgálatoknak a célnövényen
élô növényevôkre, valamint kizárólagosan az azokhoz kötôdô ragadozó és
parazitoid szervezetekre kell vonatkoznia – Kárpát-medencei vizsgálatok [a
kibocsátási engedélyhez nagyparcellás + laboratóriumi vizsgálatok eredmé-
nyei fogadhatók el; tartamkísérlet, kibocsátás utáni monitorozás] → Géntech-
nológiai Szakhatóság
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45célszerû ennek kritikus pontjain független, hazai kutatókkal való kísérletismétlés
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5.2.3. Aspecifikus hatások keresése; elhalt növényi részekhez kapcsolódó
faunisztikai vizsgálatok – a vizsgálatoknak a tarlómaradványon élô állatok-
ra kell vonatkoznia – Kárpát-medencei vizsgálatok [kisparcellás + laborató-
riumi vizsgálatok eredményei fogadhatók el a kibocsátási engedélyhez; tar-
tamkísérlet, kibocsátás utáni monitorozás] → Géntechnológiai Szakhatóság

6. Dietétikai vizsgálatok gerinces fajokon – valamennyi esetben kontroll
az izogenikus vonal [a vizsgálatokhoz dietetikus és gasztroenterológus irá-
nyítása szükséges; minimálisan állatokon bizonyított ártalmatlanság fogad-
ható el a kibocsátáshoz; emberi fogyasztásra kerülô termékek esetében tíz
éven keresztüli követô vizsgálatot kell elôírni]

6.1. Rovar rezisztens növénynél a hatóanyagra és a fô tápanyagokra kon-
centráló vizsgálatok
6.1.1. Komplett takarmányozástani, táplálkozástani és gasztroenterológiai

vizsgálatok azokon a fejlôdésben lévô haszonállatokon, amelyek a növényt
fogyaszthatják (pl. kukoricánál: zöld növényi részek és szilázs – szarvasmar-
ha; szemes termény – ponty, csirke, sertés) [a fajtatulajdonos nyilvánossá és
elemezhetôvé tett, akkreditált laboratóriumban kapott adatai fogadhatók el
a kibocsátási engedélyhez;45 tartamkísérlet, kibocsátás utáni monitorozás] →
Egészségügyi Géntechnológiai Hatóság
6.1.2. Komplett takarmányozástani, táplálkozástani és gasztroenterológiai

vizsgálatok azokon a fejlôdésben lévô vadállatokon, amelyek a növényhez
hozzáférhetnek (pl. kukoricánál: zöld növényi részek – ôz és szarvas; szemes
termény – vaddisznó, rágcsálók) [a fajtatulajdonos nyilvánossá és elemezhe-
tôvé tett, akkreditált laboratóriumban kapott adatai fogadhatók el a kibocsá-
tási engedélyhez; tartamkísérlet, kibocsátás utáni monitorozás] → Egészség-
ügyi Géntechnológiai Hatóság
6.1.3. Amennyiben a 6.1.1. és 6.1.2. hatástalanságot mutat, akkor tízéves

követô vizsgálatok emberen [független gasztroenterológusokból álló csoport
vizsgálatai; tartamkísérlet] → Egészségügyi Géntechnológiai Hatóság

6.2. Herbicid toleráns növényeknél a szermaradékra és a fô tápanyagokra
koncentráló vizsgálatok
6.2.1. Komplett takarmányozástani, táplálkozástani és gasztroenterológiai

vizsgálatok azokon a fejlôdésben lévô haszonállatokon, amelyek a növényt
szándékosan fogyaszthatják (pl. kukoricánál: zöld növényi részek és szilázs
– szarvasmarha; szemes termény – ponty, csirke, sertés) [a fajtatulajdonos
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nyilvánossá és elemezhetôvé tett, akkreditált laboratóriumban kapott adatai
fogadhatók el a kibocsátási engedélyhez; tartamkísérlet, kibocsátás utáni mo-
nitorozás] → Egészségügyi Géntechnológiai Hatóság
6.2.2. Komplett takarmányozástani, táplálkozástani és gasztroenterológiai

vizsgálatok azokon a fejlôdésben lévô vadállatokon, amelyek a növényhez
hozzáférhetnek (pl. kukoricánál: zöld növényi részek – ôz és szarvas; szemes
termény – vaddisznó, rágcsálók) [a fajtatulajdonos nyilvánossá és elemezhe-
tôvé tett, akkreditált laboratóriumban kapott adatai fogadhatók el a kibocsá-
tási engedélyhez; tartamkísérlet, kibocsátás utáni monitorozás] → Egészség-
ügyi Géntechnológiai Hatóság
6.2.3. Amennyiben a 6.2.1. és 6.2.2. hatástalanságot mutat, akkor tízéves

követô vizsgálatok emberen [független gasztroenterológusokból álló csoport
vizsgálatai; tartamkísérlet] → Egészségügyi Géntechnológiai Hatóság

7. Technológiai vizsgálatok [a vizsgálatokhoz növényvédô mérnök és köz-
gazdász irányítása szükséges]

7.1. Rovar rezisztens növénynél
7.1.1. A célzott kártevôk elleni hatás vizsgálata – a fajtatulajdonos vizsgá-

latai [termésméréssel egybekötött nagyparcellás + laboratórium vizsgálat
eredménye megkövetelt az engedélyezéshez] →Mezôgazdasági Géntechno-
lógiai Hatóság
7.1.2. A célzott kártevôk elleni hatás tartósságának vizsgálata (pl. Cry1-

rezisztencia kifejlôdése) – Kárpát-medencei vizsgálatok [laboratóriumban mi-
nimálisan 10 generációs vizsgálat megkövetelt az engedélyezéshez; tartam-
kísérlet, kibocsátás utáni monitorozás] → Mezôgazdasági Géntechnológiai
Hatóság
7.1.3. A közgazdasági fôhatás vizsgálata – magyarországi vizsgálatok

[közgazdasági elemzés (költség – haszon és eloszlásuk a társadalmi csopor-
tok között), viszonyítás a konkurens technológiákhoz megkövetelt az enge-
délyezéshez] → Gazdasági Géntechnológiai Hatóság

7.2. Herbicid toleráns növényeknél
7.2.1. A célzott kártevôk elleni hatás vizsgálata – a fajtatulajdonos vizsgá-

latai [termésméréssel egybekötött nagyparcellás vizsgálat megkövetelt az en-
gedélyezéshez] →Mezôgazdasági Géntechnológiai Hatóság
7.2.2. A célzott kártevôk elleni hatás tartósságának vizsgálata (pl. a ható-

anyagra rezisztens gyomok kiszelektálódásának nyomon követése) – Kárpát-
medencei vizsgálatok [kisparcellán minimálisan 4 generációs vizsgálat meg-
követelt az engedélyezéshez; tartamkísérlet, kibocsátás utáni monitorozás] →
Mezôgazdasági Géntechnológiai Hatóság
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7.2.3. A közgazdasági fôhatás vizsgálata – magyarországi vizsgálatok
[közgazdasági elemzés (költség – haszon és eloszlásuk a társadalmi csopor-
tok között), viszonyítás a konkurens technológiákhoz megkövetelt az enge-
délyezéshez] → Gazdasági Géntechnológiai Hatóság

Kulcsszavak: GM-fajta; izogenikus; vetômagalap; fajtatulajdonos; Pannon Biogeográfiai Ré-
gió; interspecifikus hibrid; intraspecifikus hibrid; szélbeporzás; rovarbeporzás; olajrep-
ce; cukorrépa; mézelô méh; környezetanalitika; allelokemikália; tarlómaradvány; talaj;
mikroorganizmus; DIPEL; NOVODOR; glyphosate; glufosinate; AMPA; Cry-toxin; szerma-
radék, gyomflóra; Lepidoptera; Coleoptera; ragadozó; parazitoid; monitorozás; dieté-
tika; takarmányozástan; sertés; szarvasmarha; ôz; szarvas; vaddisznó; ponty; baromfi;
Cry-rezisztencia

A cikk megjelenési helye és elérhetôsége: AGMO-Kerekasztal állásfoglalásai, 2006. (november
2)H: 1-7; http://www.bdarvas.hu/gmo/idn2204

***

Állásfoglalás aMON 863-as kukorica-fajtacsoporttal
kapcsolatban – No. I.

GMO-Kerekasztal

Ács Sándorné (Kishantosi Vidékfejlesztési Központ Kht., Kishantos; IFOAM); Ángyán József
(Országgyûlés Mezôgazdasági Bizottsága); Bakonyi Gábor (Szent István Egyetem, Állattani és
Ökológiai Tanszék, Gödöllô); Bardócz Zsuzsa (GENØK, Norvégia); Bauer Lea (Biokontroll
Hungária Kht., Budapest); Békési László (Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet,
Méhtenyésztési és Méhbiológiai Kutatócsoport, Gödöllô); Darvas Béla (Magyar Tudományos
Akadémia Növényvédelmi Kutatóintézete, Ökotoxikológiai és Környezetanalitikai Osztály,
Budapest); Dömölki Lívia (Fogyasztóvédelmi Szervezetek Országos Szövetsége, Budapest);
Horváth András (Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai és Botanikai Kutató Intézete,
Vácrátót); Illés Zoltán (Közép-európai Egyetem, Budapest); Kajner Péter (Magyar Környezet-
gazdaságtani Központ, Budapest); Kövics György (Debreceni Egyetem, Agrártudományi Kar,
Növényvédelmi Tanszék, Debrecen); Lövei Gábor (University of Aarhus, Faculty of Agri-
cultural Sciences, Department of Integrated Pest Management Flakkebjerg Research Centre,
Slagelse, Dánia); Menyhért Zoltán (Szent István Egyetem, Környezet- és Tájgazdálkodási Inté-
zet, Gödöllô); Papp László (Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest); Pataki György
(Corvinus Egyetem, Vállalatgazdaságtan Intézet, Döntéselmélet Tanszék, Budapest); Pusztai
Árpád (GENØK, Norvégia); Roszík Péter (Biokontroll Hungária Kht., Budapest; Biokultúra
Szövetség); Rózsa Lajos (Magyar TudományosAkadémia-MTMÁllatökológiai Kutatócsoport,
Budapest); Sajgó Mihály (Szent István Egyetem, Kémia és Biokémiai Tanszék, Gödöllô);
Székács András (Magyar Tudományos Akadémia Növényvédelmi Kutatóintézete, Öko-
toxikológiai és Környezetanalitikai Osztály, Budapest); Takács-Sánta András (Eötvös Loránd
Tudományegyetem Természettudományi Kar, Budapest); Tanka Endre (Károli Gáspár Refor-
mátus Egyetem, Környezetvédelmi és Agrárjogi Tanszék, Budapest); Varga Zoltán (Debreceni
Egyetem, Természettudományi Kar, Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék, Debrecen)
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46http://www.gmo-compass.org/eng/gmo/db/53.docu.html
47http://www.gmo-compass.org/eng/gmo/db/81.docu.html
48http://gmoinfo.jrc.it/gmp_report.aspx?CurNot=B/HU/06/11/6;
http://gmoinfo.jrc.it/gmp_report.aspx?CurNot=B/HU/06/11/7

49http://gmoinfo.jrc.it/gmp_report.aspx?CurNot=B/HU/06/11/8;
http://nol.hu/cikk/393705/

50http://www.monsanto.com/monsanto/content/products/technicalandsafety/
fullratstudy.pdf

51http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=INTERJU0531
52http://www.springerlink.com/content/02648wu132m07804/
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Az EU tagországaiban a Monsanto tulajdonú Cry3Bb1-toxint termelô
MON 863-as kukorica-fajtacsoport importjára, s annak takarmányozási és
élelmiszeripari felhasználásra van érvényes engedély.46 AMonsanto nem kér-
vényezte az európai szabadföldi kibocsátásra szóló engedélyt. Ennek való-
színû oka, hogy erre a célra az nptII (kanamycin-rezisztencia) markergén nél-
küliMON 88017-es fajtacsoportját szánja.47, 48 Fentieken túl, a MTAMGKI-ban
folynak vizsgálatok, melyek során a martonvásári beltenyésztett törzseket
szándékoznak keresztezni a cry3Bb1-gént hordozó anyavonallal.49 Ennek táv-
lati célja, hogy egy Monsantóval közös kutatási programban hazai kukorica-
fajtákon alapuló kukoricabogár-ellenálló fajtacsoportot fejlesszenek ki.
AMON 863-as kukorica-fajtacsoport takarmányozási- és élelmiszerbiz-

tonságát az EFSA (Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal) döntôen a
Monsanto MSL 18175-ös jelzetû dokumentációjára támaszkodva állapította
meg.50 E dokumentáció adatainak és üzeneteinek ellentmondásaira többen
felhívták a figyelmet, például Pusztai Árpád, a Skót Tudományos Akadémia
tagja is.51 Nemrégen napvilágot látott Gilles-Eric Séralini professzor és mun-
katársainak cikke, akik az MSL 18175-dokumentáció alapadatait többféle sta-
tisztikai módszerrel megvizsgálták, s arra a következtetésre jutottak, hogy a
számítható adatok 8%-a szignifikáns eltérést mutat.52 Ezek figyelembe véte-
le a dokumentum értékelése során megkerülhetetlen. A biológiai üzeneteit te-
kintve sok tekintetben konzekvensnek nem nevezhetô eredmények elsôsor-
ban a kísérleti munka színvonalát kérdôjelezték meg. A hímpatkányoknál ta-
pasztalt veseproblémák valószínûleg a tartási körülmények elégtelenségére
világítottak rá, míg a nôstényeknél rögzített toxikus májelváltozás bizonyo-
san további kivizsgálást érdemel, tekintettel arra, hogy Cry-toxinok esetében
ez a probléma már korábban is felmerült. Állásfoglalásunk az, hogy az MSL
18175 dokumentációban foglaltak nem alkalmasak arra, hogy aMON 863 ku-
korica-fajtacsoport táplálkozásbiztonságát Európa számára perdöntôen meg-
alapozzák.
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Fentiek alapján úgy gondoljuk:

(Ia) az EFSA GMO Panelje aMON 863 esetében megfelelô körültekintés
nélkül, tudományos szempontból nem kellôen megalapozottan adott ki ta-
karmányozási és élelmiszeripari felhasználásra engedélyezést segítô véle-
ményt, s ezért javasoljuk, hogy a mûködô hazai géntechnológiai hatóságok
(Mezôgazdasági Géntechnológiai Hatóság, Géntechnológiai Szakhatóság) az
élelmiszerbiztonsági vizsgálatok megismétlésére és az európai engedély fel-
függesztésére tegyenek javaslatot, vagy csatlakozzanak ilyen irányú európai
kezdeményezésekhez;

(Ib) javasoljuk a hazai élelmiszerbiztonsággal foglalkozó hatóságoknak,
hogy sürgôsen vizsgálják felül a MON 863 – valószínûleg feldolgozott ter-
mékekben csekély – importját, s kezdeményezzék moratórium kihirdetését,
amíg a megismételt táplálkozásbiztonsági vizsgálatok ennek ellenkezôjét
nem teszik számukra lehetôvé;

(Ic) a hazai élelmiszerbiztonsággal foglalkozó hatóságok vizsgálják felül
újra a Cry-toxinokat tartalmazó takarmányok és élelmiszerek biztonságos
voltát, különös tekintettel aMON 863-mal azonos Cry-toxin termelôMON
88017 fajtacsoportét, amelyre hazai fejlesztési vizsgálati erôfeszítések irá-
nyulnak. Kiemelten ellenôrizzék a májkárosító hatására vonatkozó adatokat
a magyar takarmányozási és élelmiszerfogyasztási profilnak megfelelôen;

(Id) a Magyar Országgyûlés hasson oda, hogy öt párti határozatának ér-
telmében sürgôsen alakuljon meg az Egészségügyi Géntechnológiai Hatóság
és Szakhatóság, amelynek kiemelten kell foglalkoznia ezzel az üggyel, s el-
lenôrizze, hogy fél év múltán hogyan áll az 53/2006 (XI. 29) OGy határozat-
ban foglaltak részarányos teljesítése.

Kulcsszavak:MON 863; Monsanto; kukoricabogár; Cry3Bb1-toxin; nptII,MON 88017; MTA
MGKI; MSL 18175; Gilles-Eric Séralini; Pusztai Árpád; veseproblémák; májtoxicitás;
EFSA GMO Panel

A cikk megjelenési helye és elérhetôsége: A GMO-Kerekasztal állásfoglalásai, 2007. (június 1) I:
1–2; http://www.bdarvas.hu/gmo/idn2205

***
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53A becsült hiány: 3 millió tonna – lásd Márai írása http://www.vedegylet.hu/doc/
GMkerekasztal13.pdf 8. old.

54„A legutóbbi árverésen, amikor már a 215-rôl visszalép 202 euróra – ha jól mondom a szá-
mot –, 201 euróval bepályázott a Concordia, tehát már ment elôre Gráf József miniszter és
mindent megtett, hogy próbáljon, de neki is megvan a kockázata, mert ha a nyakán marad a
behozott brazil kukorica miatt, akkor az az ô állásába kerül vagy az ô felelôssége, hogy mi-
ért adott 210 eurót a kukoricáért, amikor majd a bejövô brazil kukorica 190 euró lesz.”

55Felmerült Ukrajna is, ahol viszont nincs áttekinthetô GMO-szabályozás.
56Bt176, Bt11, MON 810, T25 GM-kukoricafajtákat mutattak ki brazil élelmiszerekbôl –
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T6S-4D1R2HT-
4&_user=10&_coverDate=10%2F01%2F2005&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view
=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=9271aced8e8c302a8f1
79e2fe8ad4236
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Állásfoglalás Magyarország tervezett kukorica
behozatalával kapcsolatban – No. J.

GMO-Kerekasztal
Ács Sándorné (Kishantosi Vidékfejlesztési Központ Kht., Kishantos; IFOAM); Ángyán József
(Országgyûlés Mezôgazdasági Bizottsága); Bakonyi Gábor (Szent István Egyetem, Állattani és
Ökológiai Tanszék, Gödöllô); Bardócz Zsuzsa (GENØK, Norvégia); Bauer Lea (Biokontroll
Hungária Kht., Budapest); Békési László (Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet,
Méhtenyésztési és Méhbiológiai Kutatócsoport, Gödöllô); Darvas Béla (Magyar Tudományos
Akadémia Növényvédelmi Kutatóintézete, Ökotoxikológiai és Környezetanalitikai Osztály,
Budapest); Dömölki Lívia (Fogyasztóvédelmi Szervezetek Országos Szövetsége, Budapest);
Horváth András (Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai és Botanikai Kutató Intézete,
Vácrátót); Illés Zoltán (Közép-európai Egyetem, Budapest); Kajner Péter (Magyar Környezet-
gazdaságtani Központ, Budapest); Kövics György (Debreceni Egyetem, Agrártudományi Kar,
Növényvédelmi Tanszék, Debrecen); Márai Géza (Szent István Egyetem, Környezet- és
Tájgazdálkodási Intézet, Gödöllô); Orosz László (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Termé-
szettudományi Kar, Genetikai Tanszék, Budapest); Pataki György (Corvinus Egyetem,
Vállalatgazdaságtan Intézet, Döntéselmélet Tanszék, Budapest); Pusztai Árpád (GENØK,
Norvégia); Roszík Péter (Biokontroll Hungária Kht., Budapest; Biokultúra Szövetség); Rózsa
Lajos (Magyar Tudományos Akadémia-MTM Állatökológiai Kutatócsoport, Budapest); Sajgó
Mihály (Szent István Egyetem, Kémia és Biokémiai Tanszék, Gödöllô); Székács András (Ma-
gyar Tudományos Akadémia Növényvédelmi Kutatóintézete, Ökotoxikológiai és Környezet-
analitikai Osztály, Budapest); Tanka Endre (Károli Gáspár Református Egyetem, Környezet-
védelmi és Agrárjogi Tanszék, Budapest); Varga Zoltán (Debreceni Egyetem, Természet-

tudományi Kar, Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék, Debrecen)

A 2007. évi aszály miatti gyenge kukoricatermés miatt hazánk behozatal-
ra szorul.53 Az Országgyûlés Mezôgazdasági Bizottságának 2007. szeptember
5-ei ülésén elhangzottak szerint (lásd Karsai József hozzászólása)54 a Magyar-
országon kereskedôk esetleg Brazíliából szándékoznak takarmányozási cél-
ra kukoricát behozni.55 Brazília a világ három legjelentôsebb országa közé tar-
tozik (USA, Argentína, Brazília),56 ahol a géntechnológiai úton módosított
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57Brazíliában engedélyezett GM-kukoricák: T25 (Bayer CropScience) – engedélyezve 2007
májusától – http://www.scidev.net/News/index.cfm?fuseaction=readnews&itemid=
3635&language=1; MON 810 (Monsanto) – engedélyezve 2007 augusztusától –
http://www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2007/08/16/materia.2007-08-16.6769437960/
view; Bt11 (Syngenta) – engedélyezve 2007 szeptemberétôl
http://agenciact.mct.gov.br/index.php?action=/content/view&cod_objeto=45804

58http://www.agbios.com/main.php?action=ShowNewsItem&id=7155

Genetikai
esemény

Haszna Fajtatulajdonos Engedély
Magyar
álláspont

1507
(DAS-1507-1)

kukoricamoly-
rezisztens

Pioneer/DowAS A

59122
(DAS-59122-7)

kukoricabogár-
rezisztens

DowAS/Pioneer A, B

Bt11
(SYN-Bt11-1)

kukoricamoly-
rezisztens

Syngenta A

Bt176
(SYN-EV 176-9)

kukoricamoly-
rezisztens

Syngenta visszavont

GA21
(MON 21-9)

glyphosate-tûrô Monsanto A

MON 810
kukoricamoly-
rezisztens

Monsanto A, B, C
vetési
moratórium (– C)

MON 863
kukoricabogár-
rezisztens

Monsanto A, B

NK603
(MON 603-6)

glyphosate-tûrô Monsanto A

T25
(ACS 3-2)

glufosinate-tûrô
Bayer
CropScience

A, B, C
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(GM) növényeket termesztik. Bár Brazíliában a GM-kukorica legális vetése
korábban nem volt engedélyezett,57 azonbanArgentínából importált GM-ku-
koricatételekrôl és illegális vetésekrôl beszámoltak az ottani hírek.58 A gabo-
napiacon fôként GM-kukoricát vagy ebbôl a szempontból nem tisztázott
minôségût lehet olcsóbb áron kapni, így a hazai kereskedôk is valószínûleg
szívesen választják ezeket a tételeket.
Európa engedélyezési rendszere GM-növények tekintetében lényegesen

szigorúbb, mint Dél- és Észak-Amerikáé. Például az elkülönített tárolás és a
jelölés ezeken a kontinenseken nem kötelezô. Ennek következményeként a
különbözô minôségû termények keveredésére kell számítani. Nem így
Európában, ahol az engedélyezési rendszer genetikai eseményszintû, azaz im-
port és feldolgozási célra is csak bizonyos GM-fajtacsoportok szállíthatók be.
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59Lásd Roszík írása – http://www.hungary.indymedia.org/kepek/suaj/GMOK/GMO kiad
2.pdf 7. oldal
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Európában jelenleg az alábbi kukorica-fajtacsoportok rendelkeznek takar-
mányozási (A), import és feldolgozási (B), továbbá kibocsátási (C) engedély-
lyel (lásd elôzô táblázatban).
Dél-Amerikában termesztenek/feldolgoznak Bt176-os kukoricát is, ez a faj-

tacsoport (genetikai esemény) azonban nincs európai felhasználásra engedé-
lyezve. AGMO-Kerekasztal a fentiek miatt az alábbi javaslattal él a hazai dön-
téshozók, mindenekelôtt az Országgyûlés Mezôgazdasági Bizottsága felé:
– A hazai moratórium miatt Magyarország piaci szereplôi ne vásárolja-
nak GM-jelölésre kényszerülô (0,9% fölött) kukoricatételeket. Ellenke-
zô esetben a hazai hatóságok rendkívüli helyzet elé kerülnek majd, hi-
szen a tételekbôl ’fekete’ vetômag a legszigorúbb ellenôrzés mellett is
kikerülhet, mint Mexikó és Brazília esetében korábban már megtörtént.
Ez csupán darált tételek vásárlásával kerülhetô el.

– Amennyiben nincs más megoldás, akkor a kukorica behozatalnál (de Eu-
rópai Uniós piacról való vásárlásnál is) a hazai ellenôrzô hatóságok köve-
teljék meg a tételek genetikai esemény szerinti okmánnyal való ellátását
(ismert esetben tartalomtól függetlenül, véletlen keveredés esetén 0,9%-tól
kötelezôen). A tételek hazai szúrópróba szerinti ellenôrzésére fordítson
megkülönböztetett figyelmet a Mezôgazdasági Géntechnológiai Hatóság
(FVM). Az európai engedélyezési rendszerben nem szereplô fajtacsoport
beszállítására a hazai hatóságok eseti engedélyt se adhassanak ki. Ameg-
határozó GM-fajtákkal (különösen vonatkozik ez a Cry-toxint tartalmazó
kukoricákra) végezzen az ország független takarmányozási vizsgálatokat,
amelyre hirdessen az FVM nyílt kutatási pályázatot. (Erre eddig hazánk-
ban vizsgálati anyag hiányában nem került sor.) A pályázatok bírálóit a
Géntechnológiai Eljárásokat Véleményezô Bizottság jelölje ki.

– A vásárolt, jelölési küszöböt elért kukoricatételekbôl készült tápokat a
genetikai esemény feltüntetésével kötelezzék jelölésre. Ennek megtör-
téntét szigorúan ellenôrizzék.

– A többszörös módosítás súlyozása a transzgén tartalom alapján történ-
jen, azaz két transzgént tartalmazó fajtacsoport 0,5+0,5%-os szennye-
zettsége 1% értékkel szerepeljen, azaz kötelezô jelölésre kerüljön.

Fentiek elôzményeként felhívjuk a figyelmet a hazai szójaimportra is,
amely szerint csupán aMON 40-3-2 genetikai eseménynek van ’A’ és ’B’ tí-
pusú engedélye, viszont a rendszeres behozatal ellenére a hazai tápkészítô
üzemek többsége törvénysértô módon a mai napig nem oldotta meg termé-
keinek megkülönböztetô jelölését.59
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Kulcsszavak: takarmány; GM-szója;MON 40-3-2; GM-kukorica; DAS-1507; DAS-59122; Bt11;
Bt176; GA21;MON 810;MON 863; NK603; T25

A cikk megjelenési helye és elérhetôsége: A GMO-Kerekasztal állásfoglalásai, 2007. (október 11.)
J: 1–2; http://www.bdarvas.hu/gmo/idn2206

***

Állásfoglalás a genetikailag többszörösen módosított
fajták jelölésérôl – No. K.

GMO-Kerekasztal

Ács Sándorné (Kishantosi Vidékfejlesztési Központ Kht., Kishantos; IFOAM); Ángyán József
(Országgyûlés Mezôgazdasági Bizottsága); Bakonyi Gábor (Szent István Egyetem, Állattani és
Ökológiai Tanszék, Gödöllô); Bardócz Zsuzsa (GENØK, Norvégia); Bauer Lea (Biokontroll
Hungária Kht., Budapest); Békési László (Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet,
Méhtenyésztési és Méhbiológiai Kutatócsoport, Gödöllô); Darvas Béla (Magyar Tudományos
Akadémia Növényvédelmi Kutatóintézete, Ökotoxikológiai és Környezetanalitikai Osztály,
Budapest); Dömölki Lívia (Fogyasztóvédelmi Szervezetek Országos Szövetsége, Budapest);
Gyulai Ferenc (Szent István Egyetem, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Gödöllô);
Horváth András (Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai és Botanikai Kutató Intézete,
Vácrátót); Illés Zoltán (Közép-európai Egyetem, Budapest); Lövei Gábor (University of
Aarhus, Faculty of Agricultural Sciences, Department of Integrated Pest Management
Flakkebjerg Research Centre, Slagelse, Dánia); Kajner Péter (Magyar Környezetgazdaságtani
Központ, Budapest); Kövics György (Debreceni Egyetem, Agrártudományi Kar, Növényvé-
delmi Tanszék, Debrecen); Pataki György (Corvinus Egyetem, Vállalatgazdaságtan Intézet,
Döntéselmélet Tanszék, Budapest); Pusztai Árpád (GENØK, Norvégia); Roszík Péter
(Biokontroll Hungária Kht., Budapest; Biokultúra Szövetség); Rózsa Lajos (Magyar Tudomá-
nyos Akadémia-MTM Állatökológiai Kutatócsoport, Budapest); Sajgó Mihály (Szent István
Egyetem, Kémia és Biokémiai Tanszék, Gödöllô); Székács András (Magyar Tudományos
Akadémia Növényvédelmi Kutatóintézete, Ökotoxikológiai és Környezetanalitikai Osztály,
Budapest); Tanka Endre (Károli Gáspár Református Egyetem, Környezetvédelmi és Agrárjogi
Tanszék, Budapest); Varga Zoltán (Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar, Evolúciós

Állattani és Humánbiológiai Tanszék, Debrecen)

A Európai Bizottság 2007. június 8-án (SCFCAH ülése)60 egy dokumen-
tumban azt vetette fel, hogy a genetikailag módosított (GM) fajták hibridjei-
bôl (többszörösen módosított fajták) készített élelmiszerek jelölésekor ne az
eddig használatos A+B…A+B+C transzgén, hanem az (A+B)/2…(A+B+C)/3
GMO-t tartalmazó értékkel számoljanak, azaz így állapítsák meg a kötelezô
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jelölési küszöbértéket. Ezzel kapcsolatban a GMO-Kerekasztal állásfoglalása
a következô: a GM-jelölés Európában minden esetben szükséges, akkor is, ha
az nem éri el a 0,9%-ot, amennyiben a módosítás ténye ismert. Ezt nevezzük
jelölési küszöbértéknek. Amennyiben véletlen vagy technikailag elkerülhe-
tetlen keveredés következtében az élelmiszer vagy takarmány 0,9% fölötti
arányban tartalmaz GM-összetevôt, akkor a gyártó jelölni köteles. Ennek el-
mulasztásakor bírság is kiróható. A 0,9% alatti GM-tartalom jelöletlensége
már eddig is jogilag kezelhetetlennek bizonyult, hiszen a gyártónak csak ar-
ról kellett nyilatkoznia, hogy nem volt tudomása a tényrôl.
A GM-tartalom elbírálása eddig – egy transzgént tartalmazó esetekben –

a talált transzgén arányok összeadásával történt (pl. A+B – 0,3%+0,4% → je-
lölése nem kötelezô; A+B – 0,5%+0,4% → jelölése kötelezô). Az említett doku-
mentum ajánlása szerint ez megváltozna, ha több transzgént tartalmazó ese-
ményrôl van szó. Az analitikai vizsgálatokat végzô hatósági laboratóriumok
problémája az alábbi egyszerû példák alapján a következô:

Megjegyzések: IP – a meghatározott illeszkedési pont száma; TT – transzgén típusa; MT – módosítás tí-
pusa; A és B – egytípusú transzgén; AB – két transzgén két illeszkedési ponttal; A+AB – egy egyszerû és
egy többszörösen módosított fajta fizikai keveréke.

Tehát a meghatározás eredménye zavarba ejtô hatósági intézkedés szem-
pontjából, ha több kópiát tartalmaz a genetikai esemény (W1a → W1b;
X1+W1a → X1+W1b) és az ajánlás szerint járnánk el. Tisztázhatatlan a keve-
rékek lényegi tartalma, ha azokban több transzgént együttesen tartalmazó
hibrid is elôfordul.
Az SCFCAH ajánlása szerint kitüntetett példaként többszörösen módosí-

tott fajtának lehet tekinteni azt, ahol az ’A’ és ’B’ transzgének elôfordulása
azonos. Ez azonban csak fikció, mivel a mérési bizonytalanság 20-30% körü-
li, így tehát 35% ’A’ és 65% ’B’ még lehet többszörösen módosított fajta.

Eset IP TT Kópia Mért % MT Kópia % Eredmény
Meg-
jegyzés

X1 1 A 1 0,5 egyszerû 0,5 nem jelölt

Y1 1 B 1 0,5 egyszerû 0,5 nem jelölt

W1a 2 AB 1+1 0,5+0,5
több-
szörös

0,5+0,5 jelölt

W1b 2 AB 1+1 0,5+0,5
több-
szörös

(0,5+0,5)/
2

nem jelölt hibás

X1+W1a 3 A+AB 1+1+1
0,3+0,3+
0,3

keverék
0,3+0,3+
0,3

jelölt

X1+W1b 3 A+AB 1+1+1
0,3+0,3+
0,3

keverék
0,3+((0,3+
0,3)/2)

nem jelölt hibás
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Mindez az intézkedés jogi határait elmossa, s személyre szabott intézkedés-
re ad lehetôséget.
A fenti ajánlással toxikológiai probléma is van, hiszen eltérô biológiai ha-

tású transzgének hatásait azonosként kezeli. Amennyiben azonban egy Cry-
toxint tartalmazó mellett egy glyphosatemetabolizálását elôidézô enzimet ter-
melô génrôl van szó, akkor az nem kezelhetô megegyezôként. Az egyikkel
ugyanis egy bakteriális toxin jut be a szervezetbe (célszerv esetleg a máj), míg
a másikkal – a növény glyphosate-tûrését segítve – szermaradék felhalmozó-
dására nyílik esély, ami hormonmoduláns hatást idéz elô. Toxikológiai non-
szensz a két hatást egyként jelezni, ugyanis az ún. ’biológiai lábnyomuk’ nem
azonos.
Fentiek alapján a GMO-Kerekasztal szakértôi közössége csatlakozik ahhoz

a hazai kezdeményezéshez, amely a SCFCAH átgondolatlan ajánlásával mé-
lyen nem ért egyet, s amely lehetôvé tenné a 0,9%-os jelölési küszöbérték
emelkedését (két transzgént tartalmazó fajták esetében 1,8%-ra, három
transzgént tartalmazó fajtáknál 2,7%-ra stb.). AMagyar Élelmiszer-biztonsá-
gi Hivatal (MÉBIH) kibôvített GMO Szakbizottsági ülésének 2007. október
29-ei szövege az alábbi:
„Állásfoglalás a GMO hibridek (»stacked events«) analitikájával kapcsolat-

ban (Az Európai Bizottság »Jelölési határérték a GM élelmiszerekre takar-
mányokra és a GM hibridekre« munkaanyaggal kapcsolatban)
Alulírottak, a MÉBIH GMO Szakbizottság, az Országgyûlés Környezet-

védelmi Bizottsága mellett mûködô GMO-Kerekasztal és a magyar GMO la-
boratóriumok (közöttük a hatósági laboratóriumok) képviselôi, az alábbi ál-
lásfoglalást tesszük közzé:
– Jelenleg nincs olyan analitikai módszer, amellyel a GMO hibridek
(stacked events) egyértelmûen, minden kétséget kizáróan kimutathatók
és azonosíthatók lennének keverék vetômag, takarmány és élelmiszer
mintákban.

– Ez igaz akkor is, ha jelenleg léteznek olyan génkombinációk, amelyek
csak hibrid formában fordulnak elô (pl. a 281-24-236/3006-210-23 jelû
gyapot).

– Ezzel kapcsolatban felhívjuk a figyelmet, hogy ez a bizonytalanság
érinti az analitikai laboratóriumok és a hatóságok munkáját, ezért nem
értünk egyet semmi olyan kezdeményezéssel, amely arra irányul, hogy
ennek a bizonytalanságnak a következményeit az analitikai laboratóri-
umok és a hatóságok viseljék.

– A vizsgált (élelmiszer vagy takarmány) minta GMO tartalmát a továb-
biakban is az Európai Parlament és a Tanács 1829/2003/EK Rendelete
12. cikke (2) és a 24. cikke (2) bekezdésében és a Bizottság 2004. október
4-ei ajánlása (2004/787/EK) V. 4. pontjában leírtak szerint javasoljuk
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3. kép: Inachis (Nymphalis) io báb – Inachis (Nymphalis) io pupa
(Fotó: Polgár A. László)
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meghatározni, miszerint »a mennyiségi elemzés eredményeit a GM-
DNS másolatok számának a haploid genomokra vonatkozóan kiszá-
mított cél-taxon specifikus DNS másolatok számához viszonyított szá-
zalékarányában kell kifejezni« amennyiben ilyen tanúsított referencia
anyag rendelkezésre áll.”

Aláírók: Dallmann Klára, Darvas Béla, Dlauchy Dénes, Ertseyné Peregi
Katalin, Jenes Barnabás, Kovácsné Bihari Ágnes, Maczák Béla, Micsinai
Adrienn, Polgár Gábor, Rodics Katalin, Roszík Péter, Schmidt Ferenc, Székács
András, Szigeti Tamás János, Táborhegyi Éva, Vajda Boldizsár; Vértes
Csabáné.

AMÉBIH GMO Szakbizottság kezdeményezéshez való intézeti támogató
csatlakozásra van lehetôség.61

Kulcsszavak: GM-jelölés; SCFCAH; stacked events; többszörös hibrid; Magyar Élelmiszer-
biztonsági Hivatal; MÉBIH; kimutatás; PCR; referencia anyag

Acikk megjelenési helye és elérhetôsége: AGMO-Kerekasztal állásfoglalásai, 2007. (november 29.)
K: 1–2; http://www.bdarvas.hu/gmo/idn2207
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62Kômíves T. Az Akadémiai Agrárkutató Központ tervérôl. 2006. szept. 14. – http://www.
vedegylet.hu/doc/GM_kerekasztal8b.pdf 25. old.; Darvas B. Merre halad a magyar agrár-
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64Font S. és Ángyán J. Adjuk vagy nem adjuk a génbankot? (Országgyûlés, 2007. nov. 5.) –
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_naplo.naplo_fadat_aktus?p_ckl=38&p_uln=
105&p_felsz=74&p_felszig=80&p_aktus=16
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Állásfoglalás a magyar kultúrnövény-
génbankhálózatról – No. L.

GMO-Kerekasztal

Ács Sándorné (Kishantosi Vidékfejlesztési Központ Kht., Kishantos; IFOAM); Ángyán József
(Országgyûlés Mezôgazdasági Bizottsága); Bakonyi Gábor (Szent István Egyetem, Állattani és
Ökológiai Tanszék, Gödöllô); Bauer Lea (Biokontroll Hungária Nonprofit Kft., Budapest);
Békési László (Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet, Méhtenyésztési és Méhbio-
lógiai Kutatócsoport, Gödöllô); Darvas Béla (Magyar Tudományos Akadémia Növényvédel-
mi Kutatóintézete, Ökotoxikológiai és Környezetanalitikai Osztály, Budapest); Dömölki Lívia
(Fogyasztóvédelmi Szervezetek Országos Szövetsége, Budapest); Gyulai Ferenc (Szent István
Egyetem, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Gödöllô); Horváth András (Magyar Tudo-
mányos Akadémia Ökológiai és Botanikai Kutató Intézete, Vácrátót); Illés Zoltán (Közép-eu-
rópai Egyetem, Budapest); Lövei Gábor (University of Aarhus, Faculty of Agricultural
Sciences, Department of Integrated Pest Management Flakkebjerg Research Centre, Slagelse,
Dánia); Kajner Péter (Magyar Környezetgazdaságtani Központ, Budapest); Kövics György
(Debreceni Egyetem, Agrártudományi Kar, Növényvédelmi Tanszék, Debrecen); Márai Géza
(Szent István Egyetem, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Gödöllô); Menyhért Zoltán
(Szent István Egyetem, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Gödöllô); Pataki György
(Corvinus Egyetem, Vállalatgazdaságtan Intézet, Döntéselmélet Tanszék, Budapest); Roszík
Péter (Biokontroll Hungária Nonprofit Kft., Budapest; Biokultúra Szövetség); Rózsa Lajos
(Magyar Tudományos Akadémia-MTM Állatökológiai Kutatócsoport, Budapest); Sajgó
Mihály (Szent István Egyetem, Kémia és Biokémiai Tanszék, Gödöllô); Székács András
(Magyar Tudományos Akadémia Növényvédelmi Kutatóintézete, Ökotoxikológiai és
Környezetanalitikai Osztály, Budapest); Tanka Endre (Károli Gáspár Református Egyetem,
Környezetvédelmi és Agrárjogi Tanszék, Budapest); Varga Zoltán (Debreceni Egyetem,

Természettudományi Kar, Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék, Debrecen)

A mezôgazdasági célú K+F intézetek pénzügyi támogatásának jelentôs
romlása mind a Magyar Tudományos Akadémiához (MTA),62 mind a Föld-
mûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz (FVM)63 tartozó intézetek
összevonásához vezethet és felveti azok késôbbi privatizációjának lehetôsé-
gét is. A hazánk agrárkutatásait elszegényítô és végsô soron megsemmisítô
folyamattal párhuzamosan az ezekre az intézetekre bízott kultúrnövényi gén-
készlet megsemmisülhet vagy tulajdonost válthat.64 E folyamat eddigi legjel-
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65Holly L. Van-e értéke a nemzeti fajtagyûjteményeknek és ki rendelkezik felette? 2007. márc.
22. – http://www.vedegylet.hu/doc/GM_kerekasztal11.pdf 10. old.; Gyulai F. Veszélyben a
tápiószelei Agrobotanikai Intézet. 2007. okt. 11. – http://www.vedegylet.hu/doc/
GMkerekasztal13.pdf 16. old.

66http://www.vedegylet.hu/doc/GMkerekasztal14.pdf 9–16. old.
67Jelen állásfoglalásunkat a jövô nemzedék ombudsmanjának megkülönböztetett figyelmébe
ajánljuk.

682003. évi LII törvény; Tanka E. A nemzeti növényi géngyûjtemény jogi szabályozása. 2007.
december 6. – http://www.vedegylet.hu/doc/GMkerekasztal14.pdf 12–13. old.
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lemzôbb eseménye a 80 ezres magtételt tároló Tápiószelei Agrobotanikai In-
tézet (TABI) önállóságának megszüntetése, majd új tulajdonosának (Mezô-
gazdasági Szakigazgatási Hivatal) hozzáállása ehhez az örökséghez.65

A GMO-Kerekasztal – egyetértve a Növényi Génbank Tanács 2007. októ-
ber 25-ei ülésének fontosabb megállapításaival – a 2007. december 6-ai ülé-
sén elhangzott hozzászólások és vita alapján66 az alábbiakat szögezi le és hoz-
za a Magyar Köztársaság elnökének (Sólyom László), az Magyar Tudomá-
nyos Akadémia elnökének (Vizi E. Szilveszter) és a KvVM (Fodor Gábor) mi-
niszterének tudomására, az FVM (Gráf József) miniszterének sürgôs intéz-
kedését kérve:
(i) A fenntartható mezôgazdaság kidolgozásában kulcsszerepû hazai táj-

fajta- és fajtaválasztékunk kertész és gazdanemzedékek, valamint nemesítô
generációk kiemelkedô szakmai tevékenységének eredménye, s mint ilyen a
nemzeti örökség részeként kezelendô.67 Véleményünk szerint ennek a ter-
mészeti kincsnek a megôrzése – mint ahogyan az ehhez a munkához szük-
séges mértékû költségvetési pénzügyi forrás biztosítása is – kiemelkedô álla-
mi feladat.68

(ii) A biológiai sokféleségrôl szóló egyezmény (Rio de Janeiro, 1992) az
egyes országok szuverén tulajdonának ismeri el a területeiken megtalálható
élôlényeinek genetikai diverzitását. Az egyezmény az egyes országok köte-
lességévé teszi, hogy biodiverzitásukat védjék. Magyarország ezt az egyez-
ményt aláírta és ratifikálta, amibôl kötelezettségei egyenesen következnek.
A hazai génbank hálózat – különösen a géntechnológia térhódításának ide-
jén – kimagasló eredeti értéket képvisel, hiszen csak erre támaszkodva lehet-
séges hazai új fajtákat elôállítani. Ezt az örökséget még nem védik kellôen
szigorú, az ország érdekeit messzemenôen figyelembe vevô törvények. Eb-
béli örökségünk számbavétele és mentése sürgôs feladat, hiszen a szántóföl-
di növények, a zöldségfélék, a gyümölcs és szôlô továbbá erdészeti kultúrák
génmegôrzését ellátó intézetek jelenlegi sorsa teljesen bizonytalan. Meg kell
oldanunk a kultúrnövény-génbankok egységes – a TABI-ra épülô és a ter-
mészetben élô fajok génmegôrzésével összehangolt – irányítását. A 2004-ben,
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4. kép: Sárga x kék intraspecifikus hibrid –
Yellow x blue intraspecific hybrid

(Fotó: Darvas Béla)

69A Tanácsot elsôsorban a KvVM Biodiverzitás Osztályának, az FVM Természeti Erôforrások
Fôosztályának, és az MTA Konzerváció Biológiai Bizottságának képviselôivel volna szüksé-
ges kibôvíteni.
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kormányrendeletben kihirdetett, érvényben lévô FAO-egyezmény szerint
ezért az FVMminisztere a felelôs.
(iii) A kultúrnövény-génbankhálózat szakmai felügyeletét a személyi ál-

lományában kibôvítendô Növényi Génbank Tanácsra kell bízni, amelynek
tagjai saját soraikból, szavazattöbbség alapján választanak tisztségviselôket
(elnököt, titkárt és szakági munkabizottság-vezetôket).69

(iv) A kultúrnövény-génbankok biztonságát szavatoló törvény haladékta-
lan megalkotása után ki kell dolgozni a háziállat-génbankok külön jogi sza-
bályozását is.
(v) Végül felhívjuk a figyelmet arra, hogy szükség van a mikrobiális gén-

bankok létrehozásának és mûködtetésének külön törvényi szabályozására,
hiszen e génbankok mezôgazdasági, ipari és nemzetbiztonsági szempontból
egyaránt jelentôsek.

Kulcsszavak: Tápiószelei Agrobotanikai Intézet; Növényi Génbank Tanács; nemzeti örökség;
biológiai sokféleség; kultúrnövény-génbank; mikrobiális génbank

A cikk megjelenési helye és elérhetôsége: AGMO-Kerekasztal állásfoglalásai, 2008. (január 10) L:
1–2; http://www.bdarvas.hu/gmo/idn2208
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Állásfoglalás a vetômagtételek
GM-szennyezettségérôl – No. M

GMO-Kerekasztal

Ács Sándorné (Kishantosi Vidékfejlesztési Központ Kht., Kishantos; IFOAM); Ángyán József
(Országgyûlés Mezôgazdasági Bizottsága); Bakonyi Gábor (Szent István Egyetem, Állattani és
Ökológiai Tanszék, Gödöllô); Bardócz Zsuzsa (GENØK, Norvégia); Bauer Lea (Biokontroll
Hungária Nonprofit Kft., Budapest); Békési László (Állattenyésztési és Takarmányozási Kuta-
tóintézet, Méhtenyésztési és Méhbiológiai Kutatócsoport, Gödöllô); Darvas Béla (Magyar
Tudományos Akadémia Növényvédelmi Kutatóintézet, Ökotoxikológiai és Környezetanaliti-
kai Osztály, Budapest); Dömölki Lívia (Fogyasztóvédelmi Szervezetek Országos Szövetsége,
Budapest); Gyulai Ferenc (Szent István Egyetem, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet,
Gödöllô); Horváth András (Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai és Botanikai Kutató In-
tézete, Vácrátót); Kajner Péter (Magyar Környezetgazdaságtani Központ, Budapest); Menyhért
Zoltán (Szent István Egyetem, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Gödöllô); Pataki György
(Corvinus Egyetem, Vállalatgazdaságtan Intézet, Döntéselmélet Tanszék, Budapest); Pecsenye
Katalin (Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar, Evolúciós Állattani és Humánbiológi-
ai Tanszék, Debrecen); Pusztai Árpád (GENØK, Norvégia); Roszík Péter (Biokontroll
Hungária Nonprofit Kft., Budapest; Biokultúra Szövetség); Rózsa Lajos (Magyar Tudományos
Akadémia-MTM Állatökológiai Kutatócsoport, Budapest); Sajgó Mihály (Szent István
Egyetem, Kémia és Biokémiai Tanszék, Gödöllô); Székács András (Magyar Tudományos
Akadémia Növényvédelmi Kutatóintézet, Ökotoxikológiai és Környezetanalitikai Osztály,
Budapest); Tanka Endre (Károli Gáspár Református Egyetem, Környezetvédelmi és Agrárjogi
Tanszék, Budapest); Vajta Gábor (University of Aarhus, Faculty of Agricultural Sciences,
Department of Animal Nutrition and Physiology, Tjele, Dánia), Varga Zoltán (Debreceni
Egyetem, Természettudományi Kar, Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék, Debrecen)

Évente nagyjából 70.000 tonna kukorica vetômag kerül elôállításra a hazai
szaporító területen. A belsô igények kielégítése mellett a megtermelt vetômag
jelentôs része (60–70%) külpiacokon talál gazdára, több tíz milliárd forint ér-
tékben. A vetômagexport legnagyobb része Franciaországba, Németországba
és Olaszországba irányul.
Az EU most elsô alkalommal próbál tisztasági értékeket megállapítani az

árukukorica vetômagjára. A javasolt értékek 0–0,9% között helyezkednek el,
s úgy tûnik rendkívül éles vita várható az elfogadható érték körül. Ennek
oka, hogy ha a vetômag bármely nagyságú GM-szennyezettségi értékét meg-
engedjük, akkor az ország valójában elveszíti GMO-mentes státuszát, bár a
megengedô EU szabályozás szerint még formálisan mentes marad. Már a
0,1%-os jelölési küszöbérték megengedése is országosan számottevô nagysá-
gú pollenszóró GM-tövet jelent és GM-kukoricamagot fog teremni.
Ez az érték azokra a kukoricásokra is kiterjed, amelyeket GMO-mentes ré-

gióban vetnek. Amai kukorica hibridek túlnyomó többsége nemzetközi vál-
lalatok tulajdonában van. Ezek a cégek a bázis vetômagok egy részét olyan –
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70Jelenleg a 20/2008. (II. 21.) FVM rendelet azt tartalmazza, hogy „…a 2 kg-ot meghaladó tö-
megû, harmadik országból származó vetômagtételek nyomon követhetôsége érdekében a
beszállítónak a vetômagtétel beérkezését követôen haladéktalanul tájékoztatnia kell az
MgSzH-t a vetômagtétel beszállításának tényérôl. Az MgSzH ésszerû határidôn belül ható-
sági mintát vehet a fajtatisztaság utólagos szúrópróbaszerû ellenôrzéséhez.”
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elsôsorban dél-amerikai – országokban termeltetik meg, amelyek nem GMO-
mentes státuszúak, azaz a tôlük GM-szennyezéssel való vetômag beszállítás
esélye jelentôs. Ezeknek az országoknak kedvez a megengedô követelmény-
szint, miközben saját jelenlegi esélyeinket lényegileg rontjuk.
A transzgén kimutathatósági limit 0,05%, de rutin ellenôrzésekben csak a

0,1% a még járható út. A hazai laborok (6 darab) közelítôleg 1500 mintát vizs-
gálnak évente. A minôségi meghatározás 30 ezer Ft, a mennyiségi 60 ezer
Ft/minta. Ez ma – amikor nem folyik még GM-növények termelése – kb. 60
millió Ft/év költséget jelent. A vetômag-tisztasági érték szigorúsága a min-
tavételt érinti és a vizsgált tételenként szükséges mintaszámot emeli jelentô-
sen. A vetômagipar célja a mûködési költségek optimalizálása miatt a zéró to-
lerancia elkerülése. A passzív jellegû GM-termelés megindítását azonban az
állami költségvetés oldaláról is meg kell vizsgálni, mivel a szennyezettségi
érték engedélyezése esetén ugrásszerûen nô majd a megvizsgálandó, csak ta-
núsítvánnyal értékesíthetô tételek száma, amelyet aligha bírnak kapacitással
a jelenlegi laborok. Ezzel egyidejûleg exponenciális gyorsasággal nô majd a
hatósági ellenôrzés és jelölés, továbbá a kezelés és a raktározás költsége is, hi-
szen 25.000 ha vetômag kukorica termését úgy kell mintáznunk, hogy abban
0,1% szennyezettségi értéket tetten érjünk.
Rendkívül fontos, hogy a genetikai módosítás nem látható a növényen,

azaz ebben az esetben a vetômagtermesztésben sem alkalmazhatunk kézi
szelekciót. Pedig a hibridkukorica vetômag-elôállításának egész rendszere –
az alapanyagtól az F1 elôállításáig – a szántóföldi (érzékszervi) ellenôrzésen
és a kisparcellás fajtakitermesztésen alapuló szemlére, a fajtaidegenek kézi
szelekcióval történô eltávolítására épül. Az 5–6 leveles állapottól a virágzás
végéig idegeneljük a vetômag-táblákat, és még a futószalagon is kiszedjük az
eltérô csöveket. Ezeket a mûveleteket a GM-eredetû fajtaidegenek eltávolítá-
sára nem alkalmazhatjuk!
A fentiek miatt a GMO-Kerekasztal közössége azt tanácsolja az Ország-

gyûlés Mezôgazdasági Bizottságának, hogy készíttessen pontos költségkal-
kulációt a 0,1%-os szintre, ami a rutin kimutatási szint. Egyidejûleg javasol-
juk, hogy Magyarország kizárólag GMO-mentes országban termesztett ve-
tômagot fogadjon be.70 Ezzel párhuzamosan a hazai fajták széles körû felka-
rolására is szükség lenne. Indítványozzuk továbbá, hogy a magyar tárgyalók
a legszigorúbb alternatívához csatlakozzanak az EU tárgyalások során, mert



A GMO-KEREKASZTAL ÁLLÁSFOGLALÁSAI

5. kép: Pollen a kukorica bibén –
Pollen grains on maize silk
(Fotó: Darvas Béla)
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véleményünk szerint ezt kívánja Magyarország érdeke. Ellenkezô esetben
Magyarország csak formálisan ôrzi meg GMO-mentes státuszát, ami maga
után vonja a bázisvetômag termesztésének és az ökológiai termesztésnek a
nagyfokú területi korlátozottságát (magas követelményû izoláció, szigorú el-
különítés), amely esetekben a GMO-szennyezés teljes kizárása (0%) lehet az
egyetlen elfogadható megoldás.

Kulcsszavak: vetômag; jelölési küszöbérték; GM-kukorica; kimutathatósági limit; kimutatás
ára; szelekció; vetômag-termesztés; ökológiai termesztés

A cikk megjelenési helye és elérhetôsége: AGMO-Kerekasztal állásfoglalásai, 2008. (március 8)
M: 1–2; http://www.bdarvas.hu/gmo/idn2209
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Figure 6: Damage of Helicoverpa armigera and Fusarium verticillioides –
Helicoverpa armigera és Fusarium verticillioides kártétel

(Photo: Béla Darvas)

Figure 7: Damage of Ostrinia nubilalis and Fusarium verticillioides –
Ostrinia nubilalis és Fusarium verticillioides kártétel

(Photo: Béla Darvas)
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Preface of the Editors

Béla Darvas and András Székács

Department of Ecotoxicology and Environmental Analysis, Plant Protection Institute of the
Hungarian Academy of Sciences, H-1022 Budapest, Herman Ottó u. 15, Hungary

E-mail: bdarvas@freemail.hu

Novel crop varieties created by plant genetic technology are debated
fiercely in Hungary since their occurrence on the market.3 A characteristic
feature of this debate is that while critical voices are heard from scientific
fields (e.g., environmental sciences and dietetics) surveying side-effects of the
first generation GM plants (mostly Bt- and glyphosate tolerant maize lines),
promotion arrives mainly from the NGO Zoltán Barabás Biotechnology
Association4 (headed by Dénes Dudits) serving the interest representation of
the international GM variety owners. Even the advocates of the latter
organization are not on the opinion that the GMmaize variety containing the
MON 810 genetic event is economically needed for Hungary, as agricultural
damage by the European corn borer (Ostrinia nubilalis) is not significant. They
presume, however, that the present moratorium (since 2005) on the
cultivation ofMON 810maize encumbers the introduction of further GM crop
varieties, and reduces the R+D investments directed to this field.AParliament
Decree (53/2006 XI. 29 OGy) on the cultivation of GM crops (actuallyMON
810 varieties), legislated with the consent of all parties of the Parliament, has
been in force since 2006.5

As proven by numerous surveys, the majority of the population of
Hungary opposes food products from GM produce, and – similarly to most
European nations – considers its food products in a conservativemanner. This
mode of cultivation does not occupy a preferred position in the Hungarian
vision of future on agriculture/food industry. The economic reason is that
GM products, in contrast to quality food products originated from ecological
agriculture, are not competitive on the European markets. However,

3 See http://www.bdarvas.hu/gmo – under „Jelentôsebb közéleti viták” (in Hungarian)
4 member of the EuropaBio association
5 http://www.bdarvas.hu/letoltes/mezogazdasagi_gentechnologia pp. 140–142. (in
Hungarian)



ecological agriculture does not accept GM varieties, or even, does not favour
these crops in the proximity of its farming areas (i.e., foreign pollinated
plants). The majority of Hungarian farmers secluded themselves from
cultivation of GM crops, and thus, a substantial part of the country joined as
GM free regions.

This book compiles momentous results of the last decade in environmental
sciences – mostly related to MON 810 maize – along with statements
representing the position of many and independent from commercial
production, with the aim to expound the precautious and earnest approach
to the cultivation of GM crops.

The extent of the book allowed presenting only short communications,6

but reference to the complete publications, wherever possible, are also listed.
An up-to-date availability of a collection of domestic scientific efforts
(http://www.bdarvas.hu/gmo/idn3005) and more expended opinion
statements (http://www.bdarvas.hu/gmo/idn3004) is provided. Moreover,
a few summary books broadly discussing the fundamentals of the area, are
listed below:

Darvas B. (1997): A genetikailag módosított élôszervezetek kibocsátásának környezeti kockázatai. pp.
1-–64. AFenntartható Fejlôdés Bizottság kiadványa. KTM, Budapest. (ISBN 963 03 4418
1) – http://www.bdarvas.hu/ismeretterjesztes/genetikai_biztonsag/idn3013 (in
Hungarian)

Darvas B. (2000): Virágot Oikosnak. pp. 1–430. l’Harmattan, Budapest. (ISBN 963 00 4741 1) (in
Hungarian)

Darvas B. (Ed.) (2007): Mezôgazdasági géntechnológia. Elsôgenerációs GM-növények. pp. 1–164.
Magyar Országgyûlés Mezôgazdasági Bizottsága, Budapest. (ISBN 978 963 87505 1 8)
– http://www.bdarvas.hu/letoltes/mezogazdasagi_gentechnologia (in Hungarian)

Darvas B. and Székács A. (Eds.) (2006): Mezôgazdasági ökotoxikológia. pp. 1–382. l’Harmattan,
Budapest. (ISBN 963 7343 39 3) (in Hungarian)

Dudits D. and Heszky L. (2003):Növényi biotechnológia és géntechnológia. pp. 1–312. Agroinform
Kiadó, Budapest. (ISBN 963 502 697 8) (in Hungarian)

Ferenczy A. (Ed.) (1999): Genetika – génetika. pp. 1–149. Harmat Kiadó, Budapest. (ISBN 963
9148 16 4) (in Hungarian); (2001): Genetics – Gene-ethics. pp 1–163. Handsel, Edinburgh.
(1 871828 61 9)

Heszky L., Fésüs L. and Hornok L. (2005):Mezôgazdasági biotechnológia. pp. 1–366. Agroinform
Kiadó, Budapest. (ISBN 963 502 837 7) (in Hungarian)

Pusztai Á. and Bardócz Zs. (2004): A genetikailag módosított élelmiszerek biztonsága. pp. 1–184.
Kölcsey Füzetek VII. Kölcsey Intézet, Budapest. (ISBN 963 216 132 7) –
http://mek.oszk.hu/03200/03216/03216.doc (in Hungarian)
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6 To avoid destruction of novelty, this book does not contain several results prior to interna-
tional publication (e.g., decomposition of stubble containing Cry toxin, the Cry1 toxin bal-
ance, areal distribution of maize pollen, the effects of pollen containing Cry1 toxin on pro-
tected caterpillars, etc.)



Vajta G. (2004): Egy klónozó vallomásai. pp. 1–301. Noran Kiadó, Budapest. (ISBN 963 9539 48 1)
(in Hungarian)

Venetianer P. (1998):ADNS szép új világa. pp. 1–165. Kulturtrade/Vince Kiadó, Budapest. (ISBN
963 9069 57 4) (in Hungarian)

Venetianer P. (2010): Génmódosított növények. Mire jók? pp. 1–150. Typotex Kiadó, Budapest
(ISBN 978-963-2791-53-1) (in Hungarian)

***

Agricultural structure and production policy, natural
resource management

József Ángyán

Ministry of Rural Development, H-1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1, Hungary
E-mail: jozsef.angyan@vm.gov.hu

An agricultural structure and production policy strengthening rural
economy, and thus, stabilising the rural society, local communities must serve
the regional, social objectives of multi-functional agriculture regarding
quality, alimentation, food safety, energetics, environmental safety and
employment! In order to achieve this:

(1) to avoid mass production by monocultivation, special management
systems should be supported, which:

– provide good quality, pesticide residue free, healthy, safe and unique
food along with greater produce supply,

– use less fossil energy, therefore, are less likely to be defenseless against
the remote energy markets, moreover,

– pose lower social, environmental, public health related external costs
due to their favourable environmental, nutritional and public health
impacts, and

– create significantly more workplaces, provide more jobs to families in
the rural areas than the centralised, industry-driven agricultural
systems, and thus, the social costs of unemployment can be
substantially reduced;

(2) for the sake of the safety of our food, nourishment, and environment as
well as the market competitiveness of our agricultural products and the
attractive touristic character title of „Hungary the healer”, our rural
development strategy has to be built on a system that produces “clean,

FOREWORDS116



healthy and safe foodstuff in a clean and alive environment”, and one of the
basic requirements of this is the GMO-free status of the country, while
keeping genetically modified organisms and products away;

(3) it is necessary to create a land usage structure that conforms to the
different conditions of the landscape, and is built on own traditions, local
knowledge, and up-to-date redefinition of the locally well-tried traditional
forms of farming, processing andmarketing, as well as on species and variety
usage taking climate change into account, moreover, on the balance between
plant cultivation and animal husbandry characteristic to the landscape, and
the restoration of this balance, offer special, local, conventional and colourful
product range, better in market positions than the mass products, and may
serve as the basis of public catering and health tourism withal;

(4) in order to achieve the above, the jeopardised gene bank network
serving the maintenance of our traditional cultivated plants, bred animals
and genetic resources, as well as the by now disjointed research institution
network that established landscape economy, have to be rebuilt and
strengthened, the domestic plant breeding that operates on this basis has to
be revitalised, and the present financial fare collecting system for variety
utilisation has to be reviewed;

(5) our protein program – formulated as early as in the 1970s – has to be
renewed, rendering us to produce essential protein sources used in forage
and food products, and thus, substitute protein sources and food additives of
doubtful effects on human health and of foreign origin, e.g., GM soy;

(6) on the basis of our ever more valuable natural environment capable of
regeneration, mosaic-type, diverse economy structure, maintenance of local
biodiversity, traditional quality foodstuff and other resources (e.g., medical
springs, relatively clean and silent), and the domestic development of village
eco- andmedical tourism serving themulti-functionality of the rural economy
has to be supported;

(7) the economic regulatory system must transfer public burdens from
alive labour to the use of the environment, the external energy-usage and
transportation, thus motivating the spread of economic management systems
using alive work, human contribution, being environmentally friendly,
energy-conserving and concentrating on local, regional services;

(8) the opportunities of the energy utilisation of forestry and agricultural
by-products, the communal and other integral wastes have to be rethought.
We have to aim for the development of the local energy supplying systems on
the micro-region level, and to create the local energy basis of the local
processing industry, the local government and the heating of local
institutions. With all this, we could increase the autonomy of the local
communities and moderate the country’s energy dependence.
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The all-time safety of the nation is fundamentally defined by the quality
and quantity of its national resources, and furthermore by the degree of
sovereignty practiced above all. A key issue is to keep self-determination on
landscape, on land and water resources, on forests and the activities arising
from all this, such as food security and food safety, the safety of drinking
water and energy supply, and the creation and guarantee of the safety of the
environment. Therefore natural resource management, the retention of the
autonomy of the natural resources are key issues of the national sovereignty.

To achieve this:

(a) it is necessary to strengthen the guarantees of the law of the soil
protection and the economic asset systems to protect soil quality and quantity;

(b) in the interest of the quantitative and qualitative conservation,
augmentation and reasonable utilisation of water resources,

– it is necessary to draw up a program for the conservation and utilisation
with national interest of our thermal water supply;

– our drinking water basis and infrastructure being used for its
exploration and utilisation needs to be kept within national
competence.

– most of the water resources coming to the country should be retained
and used locally. A complex, multi-angle, sustainable utilisation
program of the river valleys (water management, flood protection,
irrigation, ecological, rural development) has to be worked out. The
current programs (such as the VTT in the Tisza valley) must be revived
without failure and a solution has to be found to the problems of the
water balance of the Duna–Tisza alley;

– water detaining and draining (inland inundation, flood, irrigation)
systems must be managed by the local communities and local land
users, and their maintenance should be supported by communal goods;

(c) it is necessary to recover the energy supplying big-systems and the
national sovereignty above these. In addition, its crucial to reduce our
dependence and defenselessness with the development of local energy
supplying.

(d) it is necessary to review the case-maps of exploitation of our natural
resources residing in the depth underground and the concessional conditions
by the corresponding contracts.

Keywords: pesticide residue; food safety; environmental friendly; energy-conserving; drinking
water source; GMO-free; land usage; health tourism; Hungaricum; protein program

Data of publication and link: Agrár- és vidékpolitikai programvázlat (in prep)
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Scientific problems associated with the cultivation
of transgenic (GM) crops
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The scientific significance of gene technology

By the end of the 20th century mankind recognized the molecule carrying
the information of the earthly life and it was capable of its modification. In the
21st century the knowledge based societies stepped into the era of genetic
technology, representing the enormous success of life sciences.

Themolecular toolbar of genetic technology gave to the hands of humanity
the possibility to invest the plant species with characteristics that would
produce substances, which may not have taken shape in the course of the
evolution in the given race or not in the desired quantity or quality. Modern
agriculture and its serving sciences tried to bring out the maximum from
those arable, horticultural or forestry species that were offered by nature
(evolution). The small but after all enormous step was not done, which would
have made the alteration of the ability, characteristics of the plants at the level
of information carrying molecules of life, DNA. Although at the beginning
of the 21st century, this scientific possibility is given with the usage of genetic
engineering.

The economic significance of plant genetic engineering

The economic significance of genetic engineering is the fact that the genetic
program of the living organisms’ – in this case plants – controlling function
can be changed according to the needs of society and economy.

Onto the utilization of this opportunity a competition of genetic
engineering took place in the name of globalization in the past decade. In this
process the chemical industry syndicates merged together and buy up the
biotechnology and seed companiesAs a result of this, concentration of capital
in magnitudes never known before took and takes place in the seed industry.



These multinational companies can invest billions of dollars into the
production, global management and protection of new genes and molecular
techniques, new GM varieties and GM products. This process differs from
the preceding development that those countries or firms that now are running
behind, have a minimal chance for catching up. Hungary did not even start
in this competition, because the preparation costs of the original
development, patenting and global commercialization of a new GM variety
(modified with genetic engineering) is around 100 million dollars (20–22
billion forints).

Scientific problems of gene technology in plants

The majority of scholars adopt the set of arguments of GM variety owners
without criticisms, and such arguments sometimes tend to partly or totally
withhold the real problems and the dangers of gene technology as a process
and its products, the GM varieties. The charges are declined by the fact that
134 million hectares were cultivated with GM crops (transgenic) in 2009, and
during the last 15 years, and no serious problems have occurred in those eight
countries, where the cultivated land of GMmaize, soybean, canola and cotton
reach over a million hectares. The lasting cultivation of GM crops, however,
brought several problems to the surface in 2010, because of which a shift can
be experienced even in the scientific and vocational circles in the United
States, in the judgment of the benefits and risks of green biotechnology.

Other scholars self-critically declare that we are still in the „Stone Age” of
gene technology. „We know a lot, but not enough”! – they claim. We have to
be careful not to cause irreparable damages in the flora and fauna around us
with our braveness stemming from ignorance. Among other things, this is
the reason that the crop land of transgenic plants decreases in Europe, and it
does not reach the 0.1 million hectares, which is 0.01% of the cropland in the
EU. The standpoint is consistently represented that the scholars and scientific
bodies must have one common aim, namely, to produce GM crops which
fulfil the need of the world’s population, serve the development of civilization
and are safe to mankind and their environment.

The cultivated GM plant species do not meet these requirements, from a
scientific viewpoint they are considered „semi-finished” products. The
current GM species – explicable with knowledge deficiency – have several
problems and defects:

(1) One of the most considerable evidence of knowledge deficiency has
come to light recently. It has been proven that only the linear information of
genes is known, which means only 1–2% of the molecules carrying genetic
information (DNA). We know almost nothing about 98% of the genetic
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material of higher living organisms. Or more accurately, we know it by now
that that part is not “junk” either, as we thought before, but highly likely to
take part in gene regulation. If this is true, then the discoveries of the coming
years maymodify inmanyways the knowledge and processes related to gene
technology.

(2) Currently, the most frequently applied gene transfer methods can not
even be called perfect, because thousands of transgenes are being shot into the
cells not knowing how and even more importantly where they will be
integrated. This approach is, for the moment, a mere caricature of the phrase:
genetic engineering.

(3) In the currently grown GM varieties it is not regulated how and where
the transgenes should work. Therefore, for example, all the cells of the insect-
resistant Bt-maize produce toxins, while it should be enough to produce the
insecticidal Bt-protein only in the cells of the stem in case of the European
corn borer, and only in the root cells in the case of the corn rootworm. This
deficiency is the principal cause of the environmental and food safety risk
factor arisen rightfully by environmentalists and consumers.

(4) In the course of the cultivation of currently grown insect resistant and
herbicide tolerant GM crops, the initiation of insecticidal (for example Cry
proteins) toxin resistant (mutant) pests and total herbicide tolerant (for
example glyphosate) weeds can not be prevented. After the propagation and
multiplication of these GM species, they essentially loose those characteristics
wherefore they were produced.

(5) The highest risk is the possibility of gene flow. The reason is that the
pollen of GM crops and the reproductive organs both contain the transgene.
Therefore in the course of the cultivation of GM varieties – especially in the
open pollinated (wind- and insect-pollinated) species in agriculture, forestry,
horticulture and grass –, the escape of the transgene with pollen (biological
way) or mixing seed and reproductive organs (physical way) can not be
prevented jeopardizing the biodiversity of nature as well as the traditional
and organic farming and food safety. Even the regulations stated in the most
severe coexistence law can only provide short-term solutions.

The tasks of science in the interest of safe cultivation of transgenetic crops are:
(a) It is necessary to recognize not linear sequence codes and stored

information, which is total up to 98% of the genome.
(b)Gene transfer techniques have to be improved with which the targeted

integration could be possible into the right place of the genome.
(c) In the newGMvarieties tissue, organ and developmental stage specific

expression of the transgene can be achieved by improving our
knowledge on gene regulation.
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(d) It is necessary to attain the possibility of turning the transgenes on and
off during the life of the GM plants.

(e) It is necessary to reduce the probability of the development of resistant
pathogens and pests as well as weeds to the minimum, and it is
necessary to resolve the destruction of resistant mutants.

(f) In the interest of the elimination of gene flow it is necessary for the
pollen not to contain the transgene or at least not in an operational state.

(g)Regarding the protein products of transgenes it is important to know
the effects on the natural and agricultural flora and fauna, and
mankind, as well as on non-target wildlife (species, cultivars).

(h)Toxicology and allergology research and animal feeding experiments
are necessary to filter out in the experimental phase the GM plants
carrying gene constructs dangerous to the environment.

(i) In some cases (viral-resistant GM varieties) the possibility of the
development of new viruses must be excluded.

(j) The advantage of the cultivation of GM crops in a given area or region
must be proven by economic calculations and social analysis.

Nobel-price winner, James Watson’s recommendation states: “We have to
learn to live together with our knowledge obtained on DNA.” This may come
true when scientific research will be able to solve these problems. This
process, however, will be long, in which knowledge and methods need to be
perfected for science and has to provide additional evidence regarding the
safety of GM crops. The biology knowledge of the public should be improved
in order to become capable of acceptance of GM plants and food proven to be
safe in the future.

Keywords: gene transfer; GM plant; coexistence; gene flow; resistant weeds; resistant pests;
gene regulation

Data of publication and link:Magyar Tudomány, 2011. 172: 104–107.
http://w3.mkk.szie.hu/dep/genetika/pdf/Heszky/Tudos_forum2011_1.pdf
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the Eastern border of European Union
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The acreage of genetically modified (GM) crops decreased in the
European Union by 12% in 2009, as compared to the preceding year,
corresponding to 0.7‰ of the world GM crop production. Within the EU,
national moratoria on sowing given GM crop varieties were announced in
Austria (1999), Hungary (2005), Greece (2005), Poland (2006), Italy (2006),
France (2008), Romania (2008), Germany (2009), Luxemburg (2009) and
Bulgaria (2010). As for banning GMOs, Austria, Greece and Poland are
outstanding, having announced GMO-free status for their entire terrain.
Large areas joined GMO-free zones in Albania, Belgium, Croatia, France,
Germany, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Slovenia and the United Kingdom.
Among major corn growers of the EU, Hungary and Italy have never grown
GM corn of genetic eventMON 810, while France suspended its production
in 2008, upon three years of cultivation. Certain European countries express
their definite opposition to given statements of the European Food Safety
Authority (EFSA) on GMOs. Such debated issues include, for example, (i)
the form of statistical analysis for environmental risk assessment (ERA); (ii)
the validity range of the ecotoxicological approaches; and (iii) the
applicability of GM crops in environmentally friendly technologies. An
additional concern in registration of Bt-crops is the erroneous concept that
considers these plants as simply new varieties, meanwhile they are also new
formulations of Cry toxin derivatives. Cultivation of GM crops affects
unfavourably absurdly the concurrent traditional and ecological agricultural
practices, as they are the producers in these practices, who have to provide
verification that their produce is free of GMOs. The most accepting within
the EU towards GM crops are the population of the Czech Republic, Italy, the
Netherlands, Portugal and Spain, where 26–35% of those questioned were in
favour of the technology. In contrast, most rejective are citizens of Cyprus,
Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Latvia, Lithuania, Luxemburg,
Sweden and Slovenia, where 70–87% of the surveyed population were
opposing.
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Aquotation fromKing Solomon – considered to be a wise man throughout
the ages – had been selected as a motto for this occasion: „I returned, and saw
under the Sun, that the race is not to the swift, nor the battle to the strong,
neither yet bread to the wise, nor yet riches to men of understanding, nor yet
favour to men of skill; but time and chance happeneth to them all.” I believe
that this quotation taken from the Book of Preachers (Ecclesiastes) (9, 11)
describes the present scientific situation well, which evolved in connection
with the first-generation GM plants at home and abroad, and we truly need
divine wisdom to answer the existing scientific questions. I mention it in
advance that some of my colleagues who performed the concrete experiments
no longer work at our Institute, so I rely solely on the results of their work.

At the Agricultural Office Directorate of Plant Production and
Horticulture, Seed Inspectorate (OMMI) examinations were conducted with
GM maize lines between 2001 and 2004 with the aim of being certified and
put on the National Seed List. All materials had to be complied with the
requirements and laws set out by the Government in Act 2003/LII, the law
regulating seed production and sales (Min. Directive 40/2004. (IV.7.) FVM),
and to the regulations dealing with GMOs (1998/ XXVII.). These laws make
it compulsory to carry out – in addition to other experiments – the
examination of morphological (DUS), economical evaluation, benefit and cost
analysis. The owner of the new plant lines also have to have a proper and
distinguishable name for the new lines, and have to comply with all the
requirements of laws and regulations. The acronym DUS refers to the initial
letters of the words distinguishable, unique and stable. These three major
characteristics are the prerequisites to be fulfilled by each plant line before
gaining international recognition under international rules and laws.
Regulation 40/2004. (IV.7.) FVM contains the requirements necessary for



putting a novel GM plant line on the National Seed List, but each novel plant
line have also to comply with the rules and regulation include in the National
Gene Law. Experimentation should only start with the novel GM plant after
a positive opinion was given on the experiment by the Gene Technology
Safety Committee of the Country.
OMMI asks permission for the sites of the official experiments necessary

to be performed before authorization from the Gene Technology Authority
of the Ministry of Rural Development. At the same time those who seek
authorization must apply for a permission to import the seeds necessary for
the experiments, and in case of maize, the import permit should extend to
the importation of the parental lines necessary forDUS examinations. Before
the 2004 proposal for a line to qualificy, between 2001 and 2004 the following
lines were submitted for certification andwere examined (the nominees were
examined in different times):

In 2004 three candidate lines were proposed for cultivation to the Breeding
Committee: NX3035, MEB 470 BT and X0987ZT, however by 2005 only the
last two remained under consideration. Both of them belong to the early
maturing group of maize, and were modified to carry the transgene
conferring insect resistance. The experiments had to be performed according
to the methodology prescribed by the CentralAgricultural Office Directorate
of Plant Production and Horticulture, Seed Inspectorate (OMMI). It is
compulsory to comply with the requirements with all experiments carried
out by GM plants according to the regulations set by the official state board,
specifying the design to be performed and requiring identical number of plots
in a regular 4 repetitious-randomized blocks using with both the control
traditional and GM plants, while implementing all safety measures, such as
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Candidate Breed Event Type Owner

X1019VT DK-440 BTY MON 810 corn borer resistant Pioneer

MEB 391 DK-391 RR NK603 glyphosate-tolerant Monsanto

MEB 471 DK-440 RR NK603 glyphosate-tolerant Monsanto

NX3035 ALPHA BT SYN-Bt11 corn borer resistant Syngenta

MEB 470 BT DKC 4442YG MON 810 corn borer resistant Monsanto

X0987ZT PR37R71 MON 810 corn borer resistant Pioneer



setting up protection zones consisting of several rows of traditional maize
plants around the GMmaize site, which had to be destroyed after flowering.
The areas have to be monitored constantly after the appearance of the sexual
organs. If the traditional counterpart (the parent variety) of the GM event is
listed in the National Seed Register then that variety must also be included as
a standard in the experiment. The performance of the GM event should be
assessed in comparison with this line and also withOMMI’s standard lines of
the relevant same maturity group. For destruction the experimental material
has to be chopped and worked into the soil with a rotary cultivator. The
following years it is necessary to visit the exact experimental plots identified
on the basis of the draft map for follow-up controls. It is necessary for the
certification of GM lines to analyze the positive effect of the attribution of the
transgene, which can be determined in separate experiments, but which is a
part of the official state experimentation process. In the course of this
examination the GM events receive treatments necessary for the expression
of their phenotype. These treatments are given to the adequate parcels, such
as treatment with chemicals or infection with pests. During such treatments
the novel characteristic should show homogeneity and stability and these
have to be checked. OMMI entrusted the Regional Plant Protection Service
with the accomplishment of any additional examinations, these results of
which have to be presented when the proposed line is to be considered by
the Seed Inspectorate.

MEB 470 BT and X0987ZT lines submitted for certification were both Bt-
hybrids containingMON 810 genetic transformation event. Their production
attribute was resistance to corn borer with the aim to be used as feed. The
required length of examination for certification was specified to last three
years for both. The research has showed that the hybrids and their
components are distinguishable, stable and constant, and that they are
morphologically similar to the parents and their components. The modified
attributes were manifested in the examined hybrids. According to the results
of the examination of economic performance carried out by the institute, these
hybrids met the requirements of certification. The results of the expert
examinations regarding the attributes of the corn-borer resistance to yield
were positive. The yield results for the year 2004 were as follows:

MEB 470 BT gave 5.3% higher yield then the control, and 0.2% higher than
the DK-440 conventional line. The NX3035 produced 8.7% more than the
control, and 4.3% more than the breed called ALPHA. The X0987ZT event
showed significantly more (7.6%) yield then the control, while it yielded 5%
more than the parent line PR37M81. Yields of the GMhybrid events expressed
as (t/ha) and their moisture content at harvest (%):
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At the evaluation of the experiments the emphasis was put on findings
similarities and differences between the parent and GM lines in fertility and
adoptability putting the emphasis on the expression of the newly evolved
characteristic. As during all three years of the experiment a strong infection
of corn borer and corn earworm was experienced, a slight yield gain of the
GM varieties (0–5%) was typically experienced compared with traditional
lines. The consistently higher moisture content of the seeds, along with
greater fertility rather reflected bigger vitality then the extension of cultivation
time, and this was one of the factors responsible for yield gain in addition to
less wastage. However, the national certification of these GM maize events
submitted before was suspended in 2005, when the Hungarian safeguard-
close was announced on 20th of January 2005.

Keywords: OMMI; DUS;MON 810; NK603; SYN-Bt11; GM maize; yield
Data of publication and link: GMO Round-table Leaflets, 2006. 10: 17–19.
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Candidate
2001 2002 2003 Average

Yield as %
of parent
control

t/ha % t/ha % t/ha % t/ha %

MEB 470 BT 7.71 22.30 10.33 28.53 9.23 12.49 9.09 21.11 100.2

NX3035 8.23 23.30 10.43 28.91 9.49 13.52 9.38 21.91 104.3

X0987ZT 7.96 21.90 10.26 29.21 9.65 13.01 9.29 21.37 105.0



Bt-plants in plant protection

Eszter Takács, Éva Lauber, Hajnalka Bánáti, András Székács and
Béla Darvas

Department of Ecotoxicology and Environmental Chemistry, Plant Protection Institute,
Hungarian Academy of Sciences, H-1022 Budapest, Herman Ottó út 15, Hungary

At present there are 110 single or stacked event genetically modified (GM)
plant varieties under EU registration. Bt-plants emerged in Hungary
considerably in maize, and their range was limited to varieties resistant to
corn borer and corn rootworm. It has been mentioned as an advantage of Bt-
plants that they provide continuous protection against the target pest and
related species with similar mode of action. The active substance is not subject
to certain environmental effects (UV radiation and rain) that could possibly
lower its efficacy. It has been considered as a disadvantage, however, that the
pollen of Bt-maize containing the cry gene originated from Bacillus
thuringiensis may fertilize the flowers of traditional varieties. Long term
coexistence of a conventional a GM variety with same flowering time in case
of cross-pollination is an ecological nonsense. Bt-plants produce large specific
amounts of Cry toxin protein (toxin/hectare), and this toxin encapsulated in
the plant cells remain long in the environment. The effects of the toxin on the
arthropods involved in the decomposition of the stubble and on soil microbial
populations are not yet sufficiently revealed. Pollen of Cry toxin content
drifting off the fields modifies the habitat quality of the fields and its borders,
therefore, may cause risks to protected butterflies. Rapid insect resistance
development is observed with plant varieties producing a single Cry toxin.
There remain wide-ranging and unresolved debates regarding the food safety
aspects of Cry toxins.

Keyword: Bt-plant; Bt-maize; cry gene; Cry toxin; protoxin;MON 810;MON 863; DAS-59122;
SYN-Bt11; Cry toxin resistance; intraspecific hybridization; coexistence; stubble; Cry
toxin production; protected lepidopteran; pollen distribution; sediment in water; food
safety

Data of publication and link: Növényvédelem, 2009. 45: 549–558;
http://www.ecotox.hu/download/pdf/Btnoveny.pdf
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Coexistence is professionally unacceptable, practically
unaccomplishable

László Heszky
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The proper GM legislation should not be for the current GM crops –as
semifinished products– but proper transgenic plant varieties should be
produced that meet the requirements of GMO law.7 Some Member States of
the EU and also Hungary should legislate GMO that only allows the
cultivation of transgenic plant varieties wherein gene flow and gene escape
are excluded.8 Until such final products are not produced, the GM varieties
must not be cultivated in the interest of the protection of the flora and fauna
moreover of the traditional and organic production.

The current GM varieties are “semifinished” products

Nowadays the problem is that the currently cultivated genetically
modified (GM) varieties are considered as semifinished products.
Semifinished products are the following:

– What we can definitely expect from the GM varieties is the expression
of the modified characteristics in all of the individuals in the GM
population. This is true and this is a significant success of the gene-
technological developments.

– What we may not expect from the GM varieties unfortunately is the
transgene not to be strewed into the air with the pollen containing the
transgene, in other words not to infect the environment with the trans-
gene (gene flow). This is also true and this is a big flaw of the
gene-technology developments. Therefore the currently available
semifinished products mean constant source of pollution for the
traditional- and organic farming.

This latter problem made it necessary for the EU to come up with
coexistence, which was a wrong decision technically and in practice,
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especially on the long run, unaccomplishable. Hereinafter I wish to support
technically these serious statements from the traditional and organic farmers’
viewpoint.

The principle and goal of coexistence

The coexistence means concurrent plant breeding of GM and traditional
varieties, sowing seed and commercial production (in one country, in one
region, within the boundaries of one village or in a farmland) in a way that
the product would meet EU requirements. This requirement is in traditional
products produced by farmers maximum 0.9%9 GMO content, in organic
products is 0.0% content. This means from the farmers viewpoint that the
organic product can not be organic with more than 0.0% GMO content. The
product from traditional farming with over 0.9% GMO content considered as
GMO product.

The need for practice of coexistence that is the concurrent application of
GM and traditional varieties in the different steps of cultivation technology,
according to a decision of the European Union none of the farming method
can be excluded, let it be GMO, traditional farming or organic cultivation.
According to EU, it is necessary to give the opportunity for farmers to choose
from the above mentioned farming methods. As for the consumers, it is
necessary to give them the opportunity to decide whether they wish to choose
GM, traditional or organic products.

This is not more than a neoliberal empty phrases which is professionally
unacceptable, in practice it can not be implemented.

The possibility of choice seems to be sympathetic and convincing at first
glace. The professional consequences could land the agriculture in chaos
because of the above mentioned semifinished state of the GM varieties.

In the viewpoint of traditional and organic farming the semifinished GM
varieties considered to be pollution sources (genetic pollution). The EU’s
decision for coexistence does not exclude or eliminate the infection sources
but – with the introduction of coexistence – wish to allow the spread of
infection sources in the whole territory of the EU. In this regard it is no
surprise if some regions are declared to be GMO-free. Hereinafter let’s
examine the consequences in detail.
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The gene flow can not be prevented

The most important aim of the coexistence law and the implementing
regulations based on it is to provide conditions that would minimize the
harmful consequences of the involvement of the current GM varieties in
cultivation.

Gene flow can be defined as movement of a transgene, via pollen, seed or
multipliable organs, followed by transgene integration in a new population.
The gene escape means the evasion of the transgene from human control.
Both gene flow and gene escape have to alternatives: biological and physical.

The biological gene flow

The biological gene flow is that process when the GM pollen of the GM
plant containing a transgene is transferred:

– to the flower of the same crop varieties (crop-to-crop gene flow);
– to the flower of the wild relatives species (crop-to-wild relatives gene

flow);
– to the flower of the ecotypes of the same crop species (crop-to ecotypes

gene flow).

In the course of the fertilization the transgene from GM pollen is also
transferred, therefore the cells of the embryos of the developing seeds will
also contain the transgene. After all, GM seeds develop on non-GM plant. If
this occurs in organic cultivation then the product could not be sold as
ecological product. In case of traditional farming, the proportion of GM seeds
determines the classification of the product, which is traditional if GM
containment is under 0.9% , if its above 0.9%, GM classification is used.

The direction of the biological gene flow can be diverse, which is rarely
discussed:

– The gene flow via pollen can occur from the GM varieties to the
traditional varieties which is regulated by the current coexistence law.
The gene flow can occur also in the reverse direction. In this case the
conventional variety contaminate the GM varieties, which is very
dangerous e.g., in herbicide resistance. This situation is not regulated by
the current coexistence law.

– The gene flow via pollen can also occur from the GM varieties to the
other GM varieties of the same crop species, which is not regulated by
the current coexistence law.
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– From the grass, trees, the fruit open pollinated species, etc. the gene
flow via pollen may happen from GM varieties to the wild ecotypes of
the same plant species and it can occur also in the reverse direction. In
this case the gene flow via pollen may happen from the wild grass,
trees, etc. species to the GM varieties of the same plant species. The law
does not say anything about this.

Gene escape into the direction of wild flora can occur when the cultivation
of different GM varieties of grass and papilionaceous, forest and fruit trees
species will be allowed. Certainly a separate coexistence law and regulations
need to be worked out and accepted.

The sowing seeds of traditional varieties can not contain GM seeds

The occurrence of biological gene flow in the case of current GM varieties
can not be excluded even with different production technology tricks, such as
isolation distance or sowing ban, it can only be reduced. After all the
biological gene flow is inevitable at the open pollinated (wind or insect)
species whatever the isolation distance is.

This is best proved by the fact that multinational firms dealing with
breeding and propagation of traditional corn hybrids nowadays can not
guarantee GMO-free traditional maize sowing seeds. The reason is that the
traditional hybrid seeds are produced in countries where cultivation of GM
hybrids is allowed. The GM content in traditional hybrid’s seeds can only be
0.0%. This is the reason that nowadays owners of GM maize hybrids try to
reach at least 0.1–0.5% GM content in traditional hybrid’s sowing seeds. This
however is unacceptable and impermissible professionally and genetically.

To support this, let’s do a quick calculation. In case of 0.5% GMO content
in traditional maize seed and calculating with 70000 plants per hectare, 350
GM plants are produced. Projected this to 1.2 million hectares of domestic
cultivation land, this means 420 million GM maize plants per country. This
amount of plants equals to 6000 hectares of pure GM maize cultivated land.
In case of calculating with 0.1% the result is 60 GMO plants per hectare and
70million GMmaize plants per country. This amount of plants equals to 1000
hectares of pure GMmaize production land.

So in case the EU allows GMO content in sowing seeds of traditional corn
varieties then Hungary will lose its GMO free status in spite of the fact that
farmers only produce traditional varieties. 70–420million GM-plants develop
and tasseling in the country from the allowed GM content in the traditional
hybrid sowing seeds spreading the pollen containing the transgene. If this
occurs, our country can no longer be called GMO-free. This is the catch and
Member States should not accept this.
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The physical gene flow

The physical gene flow is the process where the GM seed or any other part
of plant capable of reproduction (bulb, sprout, root, cuttings, etc.) gets mixed
with the seed of the non-GM varieties or any other part of the plant capable
of reproduction (gene flow), or scatters or possibly stays in the soil, so it gets
out of human control (gene escape).

The physical mixing can never be excluded due to human factors.
(indiscipline, inattention, negligence, neglect, etc.). This is proved by national
and international scandals in recent years Bt-maize or LL-rice, etc. stories can
all be originated in negligence of workers of different companies. The reason
is that the GM and traditional seed, do not differ from one another; they can
only be distinguished with marker genes or special and expensive molecular
techniques.

Every step of the technology is threatened by biological or physical
gene flow

Both biological and physical gene flow can cause danger not only at the
farmers but every technological step of the plant production sector. So in the
plant breeding, seed growing, commercial production (sowing, harvesting)
and post harvest technologies (transfer, storage, etc.) as well as in trade.
Therefore, the different regulations of the coexistence law have to be applied
during plant breeding, seed production, commercial production, storage,
cleaning, packing.

The largest economic problem in the execution of the coexistence law will
be the separate treatment of the harvested crops from GM and non-GM
croplands as well as the storage, cleaning and distribution in our country
because development of two parallel systems of storage, cleaning, supplying
are required. The physical mixing of the harvested crops (GM and traditional)
can only be excluded this way. The development of the parallel systems
however increases the farmers’ production costs reducing the profits of
production and the competitiveness of the produced goods. Considering the
current financial state and capital of Hungary and the Hungarian agriculture,
development of the parallel storage, cleaning and distribution systems seems
unrealistic.

The coexistence law can only be applied for a few years

In case the GMmaize hybrids can be cultivated in the future in Hungary,
it can already be predicted that the coexistence will be unaccomplishable in
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a short time. In case when the cultivated land of GM hybrids attains 30–40%
of the maize cultivation area, the prevention of biological (for example:
isolation) and physical (for example: transport, storage) gene flow will be
impossible. This happened in the United States with soybean and because
of this – nowadays in Argentina and in Brazil – the US is incapable of
exporting GMO-free soybean. These examples prove that the cropland of
GM species can attain the critical 30–40% during 4–6 years. The question is
inevitable whether it’s worth legislating and implementing such a law for
a short time that does not solve the problems but generates many
technological, economical and legal problems. The answer is clearly no,
because the EU’s agriculture or population should not be adjusted to the
semifinished GM varieties but special improved GM varieties should be
developed that meet the requirements of EU’s law and meet the needs of
people.

Conclusion and proposal

The EU set up a requirement for itself with the coexistence, which is
burdened with many professional and implementation problems therefore
Member States can not comply. Presumably it would be more professional
and cheaper if the EU reviewed its decision on coexistence and would be
looking for the solution in other directions. One possible solution could be
a new legislation that would specify that cultivation of GM crops with gene
flow exclusion can only be cultivated on the territory of the EU. With
attention to the fast development of the methodology of gene technology
and the billions of dollars invested in research, this is not an unreal
expectation.

Keywords: coexistence; gene flow; gene escape; seed production; organic farming
Data of publication and link: Biokultúra, 2009. 4: 10–12.
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Flowering times of maize varieties in special respects for
intraspecific hybridization (MON 810 x other varieties)

[No 1.]
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Hungarian Academy of Sciences, H-1022 Budapest, Herman Ottó u. 15;

bDepartment of Environmental Biotechnology, Bharathidasan University, Tiruchirappalli;
cSzent István University, PhD School for Environmental Sciences, Gödöllô

Hybridization among cultivars is a major issue among foreign pollinators
during seed grain production. Our basic experiments were run modelling
mass production, in parallel with studies for pollen competition. We followed
flowering and productivity of 70–80 individual plants originating from
different cultivars (Yellow DK-440, Yellow DK-440 BTY, Yellow Y, Yellow Y’,
Yellow SU Zamora, Yellow X, Yellow X’, Blue, Red dentiform, Mindszenti
white, Kiskun white), where the plot was framed by six rows as border lines.
Pollen capturing rows of yellow varieties were sawn 40–120 m away from
these plots. The plots were surrounded by grass meadows with dominating
alfalfa.

Flowering time of the cultivars under investigation may be subdivided
into three groups: early (Blue andMindszenti white), normal or mid (majority
of varieties) and late (Kiskun white) pollinators, respectively. Tillering
(pollination) followed this sequence. The appearance of silk and maturing of
female flower modified this picture in case of SU Zamora, since it had to be
aligned into the early flowering group. From flowering and fertility point of
view the new hybrid varieties are much more uniform compared to
traditional, regional cultivars (Blue, Red dentiform, Mindszenti white). All
these circumstances allow a much broader range of pollination for the latter.

Tillering (pollen emission) in general is 10–14 days long. Female flowering
or receptivity may be characterized similarly, however, it should be noted
that the highest chance for female fertilization is on the day following the
appearance of respective silk.

Cross pollination among all cultivars tested, due to the late flowering of
Kiskun white, was rendered impossible. This also means, that if experiments
are conducted without careful evaluation of characteristics of flowering/
tillering, few meters of isolation distance may be found appropriate.
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In the crossbreeding studies the gene for silk red colouration of Red
dentiform is dominant, thus colour of grains was not altered by using blue,
yellow or white origin pollen. On the other hand, the pollen did not carry red
colour gene in a dominant way. The blue/lilac colour of the Blue variety is,
however, inherited dominantly opposite to yellow or white varieties. Besides
the uniform blue colour appearance of mosaics is also common due to
transposon activity. Our cross-breeding experiments withMON 810 varieties
resulted in well identifiable samples for further Cry1 toxin studies. The cry1
gene transferred via the pollen produces Cry1 toxin in the same year. We
encountered 5–30% hybrid formation during grain formation, which finding
may be validated for the isogenic GM maize border lines. Resistance
management regarding cob pests due to the mixed nature of kernels
containing Cry toxin is questionable, because based on selection pressure
more successful survival is allowed. Therefore, for border lines, varieties with
significantly different flowering time are suggested. Under free flowering
conditions, when the dominant pollen source (blue) was very limited and
was surrounded by six border lines, appearance of blue/lilac hybrid mosaic
cobs was below 1% in maize 40–120 m away At the same time, as far as 500
m from the respective pollen source we found 5 blue kernels on a single cob.

In our experiments next year – based on the above findings – we will
investigate the seed grain production conditions (de-teaselling = male sterile
techniques) excluding pollen competition.

Keywords: MON 810; blue maize; white maize; red maize; intraspecific hybrid; isolation;
coexistence; Cry1 toxin

Data of publication and link: Abs. Növényvédelmi Tudományos Napok, 2010. 56: 53.
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Comparative aspects of Cry toxin usages in insect control
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Crystalline (Cry) endotoxins from Bacillus thuringiensis (Bt) and related
toxins are currently being used in plant protection as insecticides and in
genetically modified plants. While both take advantage of the specificity of
Cry lectins against various insect orders, there occur characteristic differences
in (i) form of application; (ii) compatibility with agrotechnologies; (iii) the
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exact active ingredient; and (iv) its environmental fate. The clear advantage
of insect resistant Bt-plants is that they eliminate labour- and energy-
demanding field application. In turn, however, Bt-plants continuously
produce truncated Cry toxin during vegetation.As a result, these Bt-plants do
not comply with the principle of integrated pest management, as Cry toxin
administration cannot be limited to insect pest occurrence. Bt-insecticides and
Bt-plants also differ in their active ingredients: while the former contain
protoxins that require metabolic activation in the insect gut, the latter mostly
produce preactivated toxin. In case of Cry1Ab, DIPEL® contains a 131 kDa
CrylAb protoxin, along with further Cryl and Cry2 protoxins. In contrast, Bt-
plants of genetic eventMON 810 express a single truncated CrylAb toxin of
91 kDa. In addition to pesticide registration issues, this difference has
pronounced effects on the easy development of insect resistance against
CrylAb. Finally, Cry1Ab lectin protected from rapid decomposition in the
plant tissue show environmental persistence in stubble.

Keywords: Bt-plant; Cry toxin; protoxin; preactivated toxin; persistence in stubble, Cry1-
resistance; integrated pest management; IPM

Data of publication and link: Programme and Book of Abstracts of IXth European Congress of
Entomology, 2010. p. 102; http://www.bdarvas.hu/gmo/idn6011
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Bt-maize originated Cry1Ab toxin resistant
Plodia interpunctella
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Judit Juracsek and András Székács
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Survivals of Plodia interpunctella larvae with MON 810 maize leaves
contained feed, Cry1-resistant stocks – consist of 200 imagos – were collected
in June, 2001. Larvae were feed on PIdb feed contained ~1.4 ppm (this slightly
higher than the Cry1Ab toxin in fresh maize stem) truncated Bacillus
thuringiensis toxin (Cry1Ab) plus maize leaves originated allelochemicals.
Stocks were followed during 21 generations in 6 repetitions. In cases of 4th, 10th

and 20th generations of Bt-resistant (BtR) and Bt-sensitive (BtS) stocks mortality
(5 repetitions), pupal mass (10 repetitions) and developmental time between
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egg laying and adult emergence (>100 repetitions) were evaluated. ELISA
(EnviroLogix Inc, Portland, ME, USA) was used to quantity of Cry1Ab toxin
DK-440 BTY (YIELDGARD) maize (MON 810 event). The dried and grinded
leave of DK-440 BTY contained ~10 ppm Cry1Ab toxin.

The rate of survivals higher during the 1st – 3rd generations based on
progeny production of a female. Stabilization of the Cry1-resistance was a
dynamic procedure. The breading reached the lower point at 6th generation
and the Cry1Ab-resistant stock based on progenies of 24 imagos. This was
caused by gene-combinations with disadvantages of population part was
selected during 1st – 4th generations.

Not only the truncated Cry1Ab toxin was the agent of selection, but
different allelochemicals of maize leaves in which DIMBOA at the first half of
June is well-known. Between 10th – 11th generations a deep population crash
was also recognized.

The larvae of 4th BtR generation – where the selection pressure was 1.5 ppm
– survived on 0.9 ppm Cry1Ab toxin, while they died when 1.7 ppm was
applied. The developmental time of P. interpunctellawas significantly longer
consuming Cry1Ab toxin contained PIdb feed. The larvae of 4

th generation of
BtR was tolerant to Cry1Ab toxin.

The larvae of 10th BtR generation – where the selection pressure was 1.5
ppm – a significant part survived on 1.6 ppm Cry1Ab toxin. Although the
developmental time (embryonic + postembryonic times) of P. interpunctella
was near the untreated control the pupal mass were half of them. The larvae
of 10th generation of BtR was near resistant to Cry1Ab toxin.

The larvae of 20th BtR generation – where the selection pressure was 1.5
ppm – nomortality was found on 1.6 ppmCry1Ab toxin. Developmental time
and pupal mass were similar than in case of isogenic control.

In case of Bt-maize a relatively quick decrease in efficacy may be counted.

Keywords: Cry1-resistance; Plodia interpunctella;MON 810; DK-440 BTY; YieldGard; Dimboa
Data of publication and link: Abs. Növényvédelmi Tudományos Napok 2005. 51: 9.
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GM plants and resistance – resistance-management

Béla Darvas
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Ninety % of first generation GM plants evaluated in EU serve plant
protection purpose. Twenty % is „insect”-resistant (Bt), 30% is „herbicide”-
tolerant (glyphosate) and the further 40% is the combination of the mentioned
two types. Pesticide resistance for an active ingredient used in a longer period
is developed sooner or later in treated pest communities.

The 10th generation of Plodia interpunctella was tolerant for MON 810
grinded leaf which suggest a quick expiration time for this GM hybrid. Larvae
resistant for MON 810 maize showed tolerance for DIPEL. In case of Plutella
xylostella, four Cry-receptors were separated. Larvae of Cry1C-resistant P.
xylostella showed strong cross-resistance on CrylAb, CrylAc and Cry1F toxins.
Middle or low cross-resistance was demonstrated on Cry1Aa and Cry9C
toxins. In cases of Cry1Bb, CrylJa and Cry2A toxins cross-resistance did not
appear. Cross-resistance may develop in case of toxin with two different
binding sites by way different mechanisms in background of resistance.
Owners of GM plants suggest a 20–50% isogenic showing rate which
conserve the Cry toxin sensitive pest population as a management of Cry1
resistance. This method means pest breeding in a significant sized field. In
next rows 5–30% intraspecific hybrid seeds were measured with pollen
competition. Resistance management in case of cob pests (Helicoverpa
armigera) is problematic because of variable Cry toxin contents of seeds in
different position. Thus strong selection pressure with sublethal concentration
resulted in larval survivors and generated Cry1A-resistant pest populations.
As a solution maize varieties with different flowering time as GM variety
may be advised. A further problem in the present „Cry1-resistance
management” that the developing times of larvae and swarming of imagos
may significantly different consuming Bt-plant or its near isogenic line. This
decrease the chance of meeting the Cry toxin sensitive and resistant
populations. In case of GM varieties producing variable Cry toxins, the Cry
toxin amount was produced in a hectare – which is presently critical too –
higher onward.
Glyphosate active ingredient as a total herbicide was introduced in the

market at 1970. Well known that some weeds originally tolerate glyphosate,
for example Abutilon theophrasti, Chenopodium album and Xanthium
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stumarium. There are two strategies for glyphosate tolerance. Glyphosate
binding site was change to less sensitive type or plants produce extra
detoxifying enzymes which metabolize glyphosate into its less phytotoxic
metabolites. The glyphosate-tolerant GM plant made possible the post
emergent glyphosate usage, thus glyphosate utilization may be expanded.
Glyphosate-tolerantAmaranthus spp.,Ambrosia artemisifolia, Conyza canadensis,
Eleusine indica, Lolium multiflorum, Plantago lanceolata, Plantago major, Sorghum
halepense populations have described until now. The glyphosate-tolerance may
be 8–15 times more as in case of a sensitive weed population. In a longer
glyphosate usage may result 10–50% populations of a species belong to
glyphosate-tolerant group. This participate in that phenomenon while
herbicide usage slightly decrease during the first 3–5 years after GM plant
appearance, but later when resistant weed populations selected herbicide
usage start to increase again. There are no examinations on this field in
Hungary.

Keywords: Cry1-resistance; MON 810; Dipel; Cry receptor; cross-resistance; resistance-
management; glyphosate; glyphosate-tolerant weeds; Eleusine indica; Conyza canadensis;
Plantago major; Plantago lanceolata; Lolium multiflorum; Ambrosia artemisifolia; Sorghum
halepense

Data of publication and link: GMO Round-table Leaflets, 2009. 22: 11.
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Figure 9: Two different seed-types ofMON 810, originated from Monsanto –
Két eltérô, Monsantótól származóMON 810 magtípus

(Photo: Béla Darvas)
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Risk assessment of the potential impact of Bt-corn pollen on protected
Lepidoptera species in Hungary was studied. Pollination of the DK-440 BTY
(eventMON 810) occurs 74–88 day after sowing, and yielded 35 kg/hectare
of pollen. The pollination of the cultivated corn varieties is in July to mid
August in Hungary. Pollen density dropped under 100 pollen/cm2 at 5 m
from the arable edge. Young caterpillars feeding on weeds nearly or in the
cornfield might be affected. Pollen-deposition is the most effective on plants
with broad, hairy and horizontal leaves. The leaf area/leaf weight ratio of the
great nettle, Urtica dioica L. (Urticaceae) is 2,85 times higher than that of
common milkweed, Asclepias syriaca L. (Asclepiadaceae), which might mean
approximately 3 times higher toxin consumption at same pollen density. In
Hungary, law protects 187 Lepidoptera species. 16% of them might feed on
weeds growing at the edge of cornfields. We proved that Inachis io (L.) and
Vanessa atalanta (L.) (Nymphalidae) might be affected by Bt-pollen. Both
species feed on great nettle, a common weed in the water furrows of
cornfields in Hungary. The eggs of these species hatch exactly at the time of
corn pollination.

Keywords: risk assessment, Bt-maize pollen,MON 810,Urtica dioica, Inachis io,Vanessa atalanta,
protected Lepidoptera species, Pannonian Bio-Geographical Region

Data of publication and link: Növényvédelem, 2004. 40: 441–449;
http://www.bdarvas.hu/tudomany/okotoxikologia/idn4004



Cry1Ab toxin production ofMON 810 transgenic
maize
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Levels of Cry1Ab toxin were detected in genetically modified maize of
genetic event MON 810 against near isogenic maize as negative control by
two commercial immunoassays. The immunoassays were characterized for
their cross-reactivity (CR) between Cry1Ab protoxin and activated toxin, and
were compared with each other for toxin detection in a reference plant
sample. Cry1Ab toxin levels, corrected for active toxin content using the CR
values obtained, were monitored in maize DK-440 BTY through the entire
vegetation period. The toxin concentration was found to show a rapid rise in
the leaves to 17.15 ± 1.66 µg/g by the end of the fifth week of cultivation,
followed by a gradual decline to 9.61 ± 2.07 µg/g by the 16th week and a slight
increase again to 13.51 ± 1.96 µg/g during the last 2 weeks due to partial
desiccation. Similar but lesser fluctuation of toxin levels was seen in the roots
between 5.32 ± 0.49 µg/g at the less differentiated V1 stage and 2.25 ± 0.30
µg/g during plant development. In contrast, Cry1Ab toxin levels appeared to
be stably 1.36 ± 0.45, 4.98 ± 0.31, 0.47 ± 0.03, and 0.83 ± 0.15 µg/g in the stem,
anther wall, pollen, and grain, respectively. Toxin concentrations produced
at the VT-R4 phenological stages under actual cultivation conditions were
compared with each other in three different years within an 8-year period.

Keywords: genetically modified organism; GMO; MON 810 genetic event; Cry1Ab toxin;
enzyme-linked immunosorbent assay; ELISA; maize

Data of publication and link: Environ. Toxicol. Chem., 2010. 29: 182–190;
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/etc.5/abstract
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Detection of Cry1Ab toxin in the leaves ofMON 810
transgenic maize
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The distribution of Cry1Ab toxin was detected in the leaves of genetically
modifiedmaize of genetic eventMON 810 by enzyme-linked immunosorbent
assay. Cry1Ab toxin contents in the leaves at reproductive (milk, R3)
phenological stage were measured to be between 3878 and 11148 ng Cry1Ab
toxin/g fresh weight. Toxin content was significantly lesser (significant
difference (LSD) = 1823 ng Cry1Ab toxin/g fresh leaf weight, p<0.01) in
leaves at the lowest leaf level, than at higher leaf levels, probably due to
partial leaf necrotisation. A substantial (up to 22%) plant-to-plant variation
in Cry1Ab contents in leaves was observed.When studying toxin distribution
within the cross and longitudinal sections of single leaves, lesser variability
was detected diagonally, with approximately 20% higher toxin concentrations
at or near the leaf vein. More significant variability (LSD = 2220 ng Cry1Ab
toxin/g fresh leaf weight, p<0.01) was seen lengthwise along the leaf, starting
at 1892 ng Cry1Ab toxin/g fresh weight at the sheath and rising to maximum
concentration at the middle of the lamella. Cry1Ab toxin content may suffer
significant (LSD = 2230 ng Cry1Ab toxin/g fresh leaf weight, p<0.01)
decreases in the leaf due to necrotisation. The results indicate that the
longitudinal dimension of the leaf has more significance for sampling
purposes than the diagonal position.

Keywords: genetically modified organism; GMO;MON 810maize leaf; Cry1Ab toxin; enzyme-
linked immunosorbent assay; ELISA

Data of publication and link: Anal. Bioanal. Chem. 2010. 396: 2203–2211;
http://www.springerlink.com/content/741u051150206123/fulltext.pdf
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Activated Cry1Ab toxin was measured in the pollen of maize ofMON 810
genetic event using two enzyme-linked immunosorbent assays (ELISAs).
Commercial 96-well microplate ELISAs, EnviroLogix Cry1Ab/Cry1Ac
QuantiPlate® andAbraxis Bt-Cry1Ab/Ac ELISAwere applied and optimized
for pollen. Due to its high protein and starch quantity, pollen was found to be
a difficult biological matrix, reflected in low but reproducible recoveries in
sample preparation: 51–55% and 48–49% in spiked pollen relative to spiked
pollen extract and buffer, respectively. To assess the role of extraction
conditions on the digestibility of pollen grains as solid and hardly destructible
particles, the efficacy of various protocols were compared. Concentration of
activated Cry1Ab in pollen was calculated with Cry1Ab activated
toxin/protoxin cross-reactivities in ELISA, 41% and 56%, for the EnviroLogix
and Abraxis kits, respectively. Purity of the pollen fraction is an essential
factor: in one batch of DK-440 BTY pollen, toxin content was 108 ± 7 ng
Cry1Ab/g dry pollen, while the corresponding level was over 100-fold higher
(13030 ± 1690 ng Cry1Ab/g dry weight) in the pollen sack. Considerable
variability was found in Cry1Ab production in two, apparently different DK-
440 BTY cultivar phenotypes with 100–150 and 4–18 ng Cry1Ab/g dry pollen.
Cry1Ab content in pollen was severely affected by weather conditions:
drought before teaselling might lead to increased Cry1Ab level in pollen, but
reduced pollen production.

Keywords: genetically modified organism; GMO;MON 810maize pollen; Cry1Ab toxin; ELISA
Data of publication and link: Programme and Book of Abstracts of IXth European Congress of

Entomology, 2010. p. 200; http://www.bdarvas.hu/gmo/idn6011
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Preference tests with collembolas on isogenic
and Bt-maize
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Collembolas are important members of belowground food webs. There is
little information available on the effects of the plant residues of transgenic
maize expressing Bacillus thuringiensis (Bt) toxin on soil animals, including
collembola. This is why two questions were addressed in laboratory feeding
experiments with three collembolan species: (i) Are collembola equally
distributed on residues of isogenic and Bt-maize? and (ii) Do collembola show
feeding preference to either of the maize types? Bt-maize (producing Cry1Ab
toxin) proved to be a less preferred food source for Folsomia candida than the
isogenic one. No similar phenomenon was found in the case of Heteromurus
nitidus and Sinella coeca. F. candida reacted to as low as 3.45 (± 0.8 µg g-1) Bt-
toxin content of the maize. Our results show that the effect of the Bt-toxin
producing maize on the collembolan is species specific.

Keywords:MON 810 maize; Cry1Ab toxin; Colembola; Folsomia candida; Heteromurus nitidus;
Sinella coeca

Data of publication and link: European Journal of Soil Biology 2006. 42: 132–135;
http://w3.mkk.szie.hu/dep/zoo/eng/cikkek/EJSB06.pdf
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Relationships of Helicoverpa armigera, Ostrinia nubilalis
and Fusarium verticillioides onMON 810maize
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E-mail: bdarvas@freemail.hu

MON 810maize was developed againstOstrinia nubilalis and is suggested
to indirectly decrease Fusarium spp. infestation in maize ears. To evaluate this
effect, co-occurrence of insect and fungal pests on MON 810 maize was
studied. During 2009, exceptionally high maize ear infestation occurred in
Julianna-major (Hungary). From investigation of some thousands of maize
ears, the majority of the larval damage originated from Helicoverpa armigera
larvae, while O. nubilalis larvae contributed significant damage only at a
single plot. Fusarium verticillioides infection appeared only in a small portion
(~20–30%) of the insect damaged cobs. H. armigera and O. nubilalis larvae
feeding on F. verticillioides mycelia can distribute its conidia with their fecal
pellets.MON 810maize showed 100% efficacy againstO. nubilalis in the stem,
but lower efficacy against O. nubilalis and H. armigera in maize ears. The
~Cry1Ab toxin content of maize silk, the entry site of H. armigera, was lower
than that in the leaves/stem/husk leaves of MON 810. Fusarium-infected
MON 810 cobs are rarely found and only after larval damage by O. nubilalis.
H. armigera larvae could not tolerate well F. verticillioides infected food and
attempted to move out from the infected cobs. For further feeding they re-
entered the maize ears through the 8–12 husk leaves, but in the case of the
MON 810 variety, they usually could not reach the kernels. Apical damage
on cobs resulted in only aminor (about one-tenth of the cob) decrease in yield.

Keywords: Ostrinia nubilalis; Helicoverpa armigera; Fusarium verticillioides;MON 810; yield loss
Data of publication and link: Insects, 2011. 2: 1–11;

http://www.mdpi.com/2075-4450/2/1/1/pdf
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The safety of GM crops from a nutritional aspect
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GM crops appeared first in the food/feed chain in the USA in 1996. In the
US GM plants to date are not labelled and their authorization is still based of
the idea of substantial equivalence. There are hardly any independent studies
carried out to examine their health effects. Experiments performed with
humans are also lacking, although the number of GM crops in the food and
feed chain are steadily increasing. In the meantime, there is a growing body
of evidence in the scientific literature to warn about the health risks of GM
plants. It is understood that GM crops present in our food and animal feeds
were released too early and without proper safety testing, their long term
effects are unpredictable and might put the health of the forthcoming
generations in danger. Therefore, strict safety testing protocols, accepted by
the entire scientific community, should be established.
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FURTHER VIEWS

GMO – yes or no?
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One cannot speak in general about the genetically modified plants, every
species and every event has to be analysed case by case. There are four
important plant species which have beenmodified bymultinational company
who sell them. The most powerful company is Monsanto. The four main
plants are soy, maize, cotton and canola. These crops can be discussed also by
examining them one by one.

Soybean is not domestic and cannot be cultivated in Hungary, since it
would be harvested too late. The soy varieties are not used for human food
at all or are applied in just small amounts. GM cotton is cultivated on a
relatively small area worldwide.As far as canola is concerned, the Hungarian
farmer could sow both hybrid and normal canola seed varieties.

The vegetable oil industry is in the hands of multinational companies. It is
up to these companies to decide what species have to be sown, because the
produce is exported from the country and processed elsewhere. Only the
finished and bottled cooking oil, produced in a third country, returned to be
sold in the country where its crop was grown.

Presently GMmaize is the only plant that would be possible to consider for
cultivation in Hungary. Should the attributes for cultivation (growth time,
drought tolerance, resistance to diseases, cold tolerance, etc.) would comply
with Hungarian requirements, GM maize could be cultivated here.

Considering maize, great chemical companies found possibilities in
genetic modification of crops in the 1980’s, so they commenced to develop
GM maize in competition with each other. Presently, the best known GM
maize isMON 810 event, a product of Monsanto. This GM maize contains a
transgene from a bacterium, Bacillus thuringiensis. This bacterium produces
toxin(s) that kill(s) larvae of the European corn borer, when entering their
digestive system. Therefore, in areas, where the damage by this pest is
important, MON 810 provides protection. Fortunately the Pannonian Bio-
Geographical Region, where Hungary is situated, is not such an area,
therefore, this GM maize has little relevance to our economy.



Another GM event, MON 863 maize is resistant to the corn rootworm.
Moreover, MON 863 is outdone by MON 88017, which in addition to
resistance to Diabrotica, shows herbicide resistance as well. Nonetheless,
hybrids resistant to corn borer and corn rootworm are of higher significance
in southern regions of Europe, as both pest types represent real risk of damage
there.

GM plants are on the slow spread, mainly in the developing countries,
where soy and cotton are of greater importance. It has been calculated,
however, it would take at present growth rate 158 years for GM crops to
capture the entire cultivation area.

The reception of GM maize in Europe is not univocal, or is nearly
univocally negative. Under pressure from the World Trade Organization
(WTO), the European Union authorized the import of GM hybrids, but
committed utilization to the Member States. In turn, certain Member States
announced moratoria, and formulated, according the EU requirements,
regulations on the parallel cultivation of conventional, ecological and GM
crops. Member States were allowed to produce their own special law on
coexistence, which regulates the safe cultivation together of crops produced
organically, conventionally or by using GM plants. In Hungary, the
coexistence law, presently being in force, was accepted by an all-party
consensus.

Marcel Bruins, Secretary General of the International Seed Grain
Association pointed out at the EESNET seed conference in 2008 at Siófok that
the greater legislation burden is manifested both at national and international
levels. The safety of GM crops intended for food or feed purposes is of utmost
importance at the national level.

It is necessary to prove in field trials that the GM plants case harm or
damage neither in the agriculture nor in the environment. The issue is being
regulated at the international level by the Cartagena Biosafety Protocol,
Codex Alimentarius and OECD. Mr. Bruins also stated „However, ISF
requests the developers of GM crops to release the testing methods
appropriate for monitoring products of GM technology even at incidentally
low level in the conventional environment”.

Social reception and the issue of market position cannot be ignored in
Hungary, either. The country produces 7–8, last year 9 million tons of maize.
One-third of this amount is used domestically, while the greater part of the
produce remains to be intended to market abroad. Tenders arrive only for
GM free maize.

In summary, in hope to reassure the domestic general professional public,
it is stated that there is no danger of GMO, because
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– there exists no foreign GM varieties that would be worthwhile to
domesticate;

– the domestic research in biotechnology have not fulfilled the promised
and expected scientific result, and genetically modified are not yet even
at the horizon;

– and as for research, it can be committed to the present distributors of
funds, but the worlds of István Láng can be borrowed from one of his
interviews: „The most severe problemwaiting for a solution – bringing
vast responsibility to scientific researchers – is, therefore, the
conservation and reasonable utilisation of the Hungarian arable lands.
The economic exploitage, exploration, marketing of the soil of erstwhile
plough-lands and abandoned gardens is also the key of the social
problems of rural areas.”

I would like to add that the most economic and obvious task of crop
cultivation is to realise the yield potential of the new varieties developed
during the last few years. At the same time it is the national interest of
Hungary to retain its GM free status as long as possible. Even if the EU, under
the pressure ofWTO, were imposed to authorise unlimited cultivation of GM
varieties, it would still not mean obligatory introduction of these crops for us
as well. Excellent conventionally bred maize hybrids are available for the
maize producers in Hungary, capable to fulfil both the domestic and the
export demands.

With all these factors considered, the issue will have to be decided: yes or
no for GMOs? To force the import of presently existing GM maize is an
extremely short sighted policy. It is absolutely transparent, should these
varieties occupy the arable areas, any form of domestic corn breeding,
conventional or genetically modified equally, would become useless. Maize
breeding should be ceased immediately, fundamental research geared to
genetic modification should be stopped, why to push such research, without
chances, to achieve something that has already been developed abroad, and
can be freely (or against a license fee) accessed? It is expected that successful
multinational firms will appear in the near future with numerous genetically
modified plant species, and we can select from these. We may select those
proven to pose harm neither to human health, nor to the environment,
including our soils and the living world surrounding us. Yet a pioneer role in
the introduction of GM crops must not be taken upon ourselves, and it has to
be avoided to become a guinea pig for genetic experimentation.

Keywords: GMO, MON 810, MON 863; MON 88017; WTO; coexistence; Marcel Bruins;
Cartagena Biosafety Protocol; OECD; ISF

Data of publication and link:Magyar Mezôgazdaság, 2009. 64 (11): 32–33.
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Gains of the „biomass fever”
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There is a growing resource need by the society, while natural resources are
being exploited far beyond their carrying capacity. Depleting energy
resources and population/industrial growth urge the search for new types
of renewable energy sources, such as biomass. Biomass is of small energy
density and requires extensive land usage by either involving new intact
habitats, or using cultivation areas presently used for crops produced by the
agriculture. In this respect, food and energy production compete each other.
Genetic engineering is being used and tested in every aspect of biomass
production, focusing on various target genetically modified organisms
(GMOs) including crops, bacteria, yeasts and catalysts. Researchers attempt
to genetically engineer plants that grow faster, have high sugar content,
contain more cellulose or less lignin, have greater resistance to stress
conditions.Alternatively, microorganisms are also being genetically modified
to improve fermentation or facilitate the breakdown of cellulose. As a latest
development, modified algae to produce future fuel have been of great
attention. Enhanced agricultural production of GMOs have raised serious
doubts concerning their environmental impacts. In the case of energy crops,
however, potential environmental risks may skip the attention of research
and public discussion, as GMOs for non-food products get less attention from
the consumers.

Keywords: biomass, utilization in energetics, GM energy plants, food price, natural
regeneration capacity, geochemical cycles

Data of publication and link: Biokontroll, 2010. 1: 33-39;
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Does the world need genetically modified plants?
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The world’s agriculture produces a tremendous amount of food at a
tremendous environmental cost. Moreover, though the food producedwould
be enough for the nearly 7 billion human inhabitants of the world, about 1
billion people suffer from hunger due to the unequal distribution of food. The
main question of the present article is whether genetically modified plants
would be able to reduce environmental problems and hunger. The
agrobiotech industry usually answers ’yes’ to this question, but reality is
much more complicated. GM plants produced nowadays do not (really)
alleviate environmental problems, and it is totally uncertain, which types of
GM plants will be chosen for cultivation in the future. Furthermore, it is very
likely that increasing yields by the help of GM plants would not reduce
hunger, since it is not a yield-related issue. All in all, though in certain cases
GM plants would seem to be a good choice, there are virtually no signs of
this technology increasing humanwell-being, while it is burdened with great
risks.

Keywords: agrobiotechnology, GM plant, hunger, environmental problems
Data of publication and link: Biokontroll, 2010. 1: 5–12;

http://www.biokontroll.hu/cms/images/stories/Biokontrol/downloads/
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cDepartment of Soil Biology and Biochemistry, Research Institute for Soil Science and
Agricultural Chemistry, Hungarian Academy of Sciences, Budapest;

dHungarian Natural History Museum, Budapest
E-mail: bdarvas@freemail.hu

The GMO panel of EFSA published a statement on June 8, 2005, regarding
the temporarymoratorium ordered by the HungarianMinister ofAgriculture
on Jan 20, 2005, on maize variety based of MON 810 genetic event, and
regarding the corresponding environmental analytical and ecotoxicological
survey performed. In its statement the GMO panel debated whether the
concerns from the aspect of environmental science, set forth in four areas,
would be sufficient to enact such measure of precaution, and expressed their
statement that registration of genetically modified organisms can be restricted
in EUMember States only if it is justified with risk factors thoroughly proven
scientifically. The GMO panel of EFSA ignored the fact that theAuthor of the
decree is the Minister of Agriculture of the Hungarian Government, who has
ascertained through his colleagues the profoundness of our methodology and
credibility of our data, while the GMOpanel has not even attempted to do so.
It is unsubstantiated and in international diplomacy unusual that the
competency and right of disposal of the Hungarian authority on gene
technology on the unique habitat types and ecosystems in our region (the so-
called Pannonian Bio-Geographical Region) is questioned by a committee
specified on food safety. At the same time the GMO panel of EFSA would
have been obliged to propose that Monsanto, the owner of the maize variety,
should supply the deficiencies regarding the environmental concerns raised.
Yet this assignment of its own the GMO panel has not fulfilled.

In contrast to the statement of the GMO panel of EFSA, the Hungarian
studies have not focused at all on monitoring effects on human health.
Therefore, it is not adequate to relate them to this area in any context. As for
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the environmental and ecotoxicological effects, the GMO panel of EFSA
promises – and later misses to fulfil – the evaluation whether the Hungarian
(i.e., Carpathian Basin) ecosystem differs from those in the neighbouring
countries. The Carpathian Basin is considered a substantive Bio-Geographical
Region, subject to right of disposal, by ecological sciences and by two EU
directives on the protection of habitats and species (Wild Birds Directive,
79/43/EEC and Habitat Directive 92/43/EEC). In our general opinion the
GMOpanel of EFSA issued a superficial statement related to areas beyond its
competency, therefore, its conclusions improper for scientific consideration
are refused. Our answer specifies our detailed opinion.

Keywords: EFSA GMO Panel,MON 810, Pannonian Bio-Geographical Region
Data of publication and link: Növényvédelem, 2006. 42: 313–325;

http://www.bdarvas.hu/tudomany/okotoxikologia/idn4006
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The hereafter of Hungarian scientific lectures for EFSA
GMO Panel (Parma, June 11, 2008)
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bDepartment of Zoology and Ecology, Szent István University, Gödöllô;
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Hungarian Academy of Sciences, Budapest

A meeting was held on June 11, 2008 among Hungarian authorities and
researchers carrying out scientific environmental studies onMON 810maize,
as well as certain members of the GMO Panel of the European Food Safety
Authority (EFSA). The reason calling for this meeting was the fact that the
EFSAGMOPanel assessed the arguments behind the Hungarianmoratorium
differently from the Hungarian statement. In cases, when significant
differences in the opinions exist, it is the obligation of EFSA to carry out
conciliation disputes. The researchers held detailed presentations on the
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meeting summarising the Hungarian research results and answering all
questions of the members of the GMO Panel. Upon the event, the minutes of
the meeting prepared by us have been sent to EFSA, but to date remained
without any response. EFSA announced its current opinion on the Hungarian
moratorium on June 11, 2008. Regarding this issue, a telephone conversation
was held on June 15 between the competent manager of the Hungarian
Ministry of the Environment and Water an the Head of the Environmental
Directorate of the European Commission, where the Hungarian party stated
the following: (i) the Hungarian competent authority fully rejects the
procedure and the opinion by EFSA; (ii) in our view EFSA repeatedly ignores
all research on potential risks of GMOs; (iii) EGFSA practically reverses the
burden of proof regarding the precautionary principle. The subject to be
studied, financed by the Member States instead of the developer, is not
whether environmental problems exist, but whether new environmental
effects, significant by the standards not specified by EFSA, emerge. This
completely contradicts the spirit of the corresponding Commission directive.

To answer the opinion of EFSA, an official letter was sent in October, 2008
(see theAnnex). The letter refuted in detail the erroneous statements of EFSA.
It has been stated, not only we disagree with the content of the EFSA opinion,
but have a grievance of the entire procedure. A two hour meeting cannot be
sufficient to clarify significant differences in the opinions. We objected to the
fact that members of the EFSA Panel expressed no doubt whatsoever and
showed no disagreement with the Hungarian results, raised no new questions
beyond the previous ones during themeeting. True dispute did not take place
during the meeting, EFSA has not assessed at depth our claims. It has also
been stressed in the letter of response that the difference in opinions continues
to exist, and the below points were proposed: (I) the European Commission
should not close the issue, but remit it to further scientific dispute regarding
the question; (II) experts independent from EFSA should be involved; (III)
the Environmental Directorate of the European Commission should also
actively engaged in the issue, as not only scientific, but legal issues have been
raised among the arguments of the Hungarian moratorium, and these issues
have not yet been answered. To date no response arrived from the European
Commission to our propositions.

Similar opinions by EFSA on other Member States also holding moratoria
to MON 810 maize were issued on June 3, 2008, regarding Greece and in
October, regarding France. The content of these opinions is practically
identical with the opinion on the Hungarian moratorium. As for Austria, a
similar meeting among Austrian experts and the EFSA GMO Panel is to be
held this December, and EFSA is expected to announce its condemning
opinion regarding the Austrian moratorium within this year.
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The strategy of the European Commission regarding the lift of these
moratoria can only be guessed. We are under the impression that the
Commission is going to present again its motion to lift the moratoria of these
four Member States, shortly after the EFSA opinion refusing the Austrian
arguments is announced. This seems to be very feasible during the Czech
presidency (the first half of 2009), as the Czech Republic is engaged in
remarkably pro-GM politics, and will put the Commission proposal on the
agenda of the Environmental Committee without further ado. It would likely
be more expedient to us, if the Commission attempted to lift the moratoria of
all four countries together, a sin that case the countries in practically at a
national competence level is rather fraught with risks.

Annex

The Hungarian letter of response and its Annexes

Subject: Hungarian comments on the Scientific Opinion of the Panel on
Genetically Modified Organisms („Request from the European
Commission related to the safeguard clause invoked by Hungary
on maizeMON 810 according to Article 23 of Directive
2001/18/EC”) (Question No. EFSA-Q-2008-316), Adopted on 2
July 2008)

The opinion of the GMO Panel of the EFSA on the Hungarian
safeguard clause regarding the genetically modified maize line

MON 810 was published on 11 July 2008.

As you are aware before the adoption of the EFSA opinion a meeting took
place between a group of members of the GMO panel and Hungarian
scientists who have conducted the studies in Hungary regarding the
environmental effects ofMON 810. The meeting was held on 11 June 2008 in
Parma where two representatives from DG ENV – Mr Yannis Karamitsios
and Ms Bernadette Murray – also took part.

During this technical meeting, three Hungarian scientists gave
presentations:

– Prof. Gábor Bakonyi (Szent István University, Gödöllô) on the
assessment of the soil biological effects of the genetically modified
maize lineMON 810;

– Prof. Béla Darvas (Plant Protection Institute, Hungarian Academy of
Sciences) on the assessment of ecological impacts of the genetically
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modified maize line MON 810 on Hungarian protected butterflies as
well as on the development of insect resistance to maize containing the
MON 810 event; and

– Dr. András Székács (Head of Department, Plant Protection Institute,
HungarianAcademyof Sciences) concerning the decomposition of stubble
residues of theDK-440 BTYmaize (containing theMON810 event), and on
the estimation of the Cry1Ab toxin output of this maize line.

Following the presentations questions have been put forward by the
members of the EFSA GMO Panel (see our recollection of the meeting
enclosed). Apart from these questions, no other points have been raised,
neither have objections been made, doubts expressed or interpretations
challenged.

Through various communications we have, following the meeting learnt
with great surprise that in fact the Hungarian presentations have been
considered insufficient and incomplete by some panellists. This has been
expressed despite the fact that the members of the EFSA GMO Panel have
not engaged in any real dialogue with the Hungarian scientist at the meeting,
the Panel has failed to express any substantial concern or disagreement for or
against any of the findings presented.

We have attended this meeting in good faith hoping that a real discussion
can emerge and progress bemade. This goal has not been realised as the Panel
proceeded without discussion to reject our arguments. In spite of our efforts
the EFSAGMOPanel has still concluded that no new scientific data had been
presented. The attitude of the Panel seems to confirm a rather pessimistic
view expressed by some Member State representatives beforehand that the
meeting would be nothing but a formal exercise to comply with EFSA’s
procedural obligations.

Our firm view is that EFSA’s approach to scientific data presented by
others than the notifier gives rise to some serious legal concerns as to the
application of the precautionary principle, the cornerstone of Directive
2001/18/EC.We do not doubt the adjudication of the novelty or the scientific
nature of research methods, findings etc. necessarily involve a degree of
subjectivity. Thus, the occasional refusal of some of the scientific arguments
as irrelevant may certainly be justified to fall within a broad margin of
manoeuvre. However, the consistent line of refusal of all arguments, data,
findings, etc. which point into the direction of scientific doubt – as is the
record of EFSA in this case – appears to go beyond any justifiable discretion.
And in any case, it should be recalled that the precautionary principle tells us
to apply a high standard of care where the safety of the release of GMOs can
be called into question. Even the most conservative interpretation of such
high standards would require the competent authority to halt the proceedings
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and investigate the matter in full depth until it can fully satisfy itself that
negative impacts on the environment and human health can be excluded.

The lack of a real dialogue at the meeting suggests that the EFSA GMO
Panel had no intention to investigate the Hungarian findings in merit. With
regard to issues of such scientific complexity a two hour long ad hoc meeting
is no doubt insufficient to resolve outstanding differences in opinion andmost
certainly insufficient to come to definitive conclusions. It is highly regrettable
that no official minutes have been taken at the meeting that could verify the
proceedings and arguments.

Significant differences of opinion remain between the EFSA GMO Panel
and the Hungarian authorities, especially in aspects of environmental safety,
the uniqueness of the environment in Hungary (Pannonian Bio-Geographical
Region), and the interpretation and significance of the data presented in
support of the Hungarian standpoint. The Hungarian authorities have, to
date, not been given any possibility to discuss or resolve these differences. It
also must be pointed out that the level of expertise presented by the EFSA
GMO Panel at the meeting appears at times to fall short of that required to
adjudicate in substance the Hungarian findings.

In order to make progress to achieve the necessary environmental safety,
we suggest that

– further discussion and real dialogue be held in this regard;
– independent experts be involved in the process;
– DG ENV should actively take part in the discussions, as several relevant

aspects extend beyond the mandate and nominal expertise of EFSA
(whose main responsibility is food safety).

Consequently, we would like to confirm that the Hungarian authorities
disagree with EFSA’s procedure and statement and insist that all studies
carried out by our experts be handled as scientifically relevant and valid. In
our view our studies clearly indicate thatMON 810 can have negative effects
under conditions prevailing in Hungary’s natural environment, justifying the
non-release of GMOs in light of the precautionary principle. Our detailed
scientific comments are presented in the annex hereto.

We strongly believe that the difficulties experienced by Member States’
authorities in the GMO authorisation procedure can only be overcome
through real and effective cooperation between the relevant EU authorities
and scientific experts or bodies of Member States. The Hungarian authorities
remain fully committed to such transparent dialogue.

Sincerely yours,
Gábor Baranyai

Head of Department
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Annex I.

Specific scientific comments regarding the EFSA opinion dated
2 July 2008

A further issue of utmost importance is the statement of the EFSA GMO
Panel that neither the Hungarian document nor the delegation proved that
the “environment” is sufficiently different in Hungary to warrant additional
biosafety tests. We strongly believe that this aspect is actually enshrined in
EU legislation in the birds and habitat directives. Furthermore, it is the
responsibility of EFSA, as specialised, independent expert organisation (in
food safety, not European nature or environment) to ask for clarification on
this matter from the relevant EU authority (DG-ENV or its appropriate nature
protection or legal organisations) or ask for assistance of appropriate experts
(ecologists) who are fully aware of the special ecological features and
characteristics of the different regions of the EC. In this aspect EFSA failed to
follow an appropriate, justified procedure.

I. Effects of maizeMON 810 on soil biology

The EFSA GMO Panel did not take into consideration the data and
arguments of the presentation by Prof. Gábor Bakonyi. Prof. Bakonyi gave
conceptional models to test, summarised published, unpublished and newly
obtained data on the effect ofMON 810 on the springtail Folsomia candida and
the soil nematode community. These include published data, results
presented in final reports provided for the Ministry of Environment and
Water, as well as results of new analyses. This omission is not understandable.

The EFSA opinion does not make any difference between the effect(s) of
Cry1Ab toxin and Bt-maize. The claim is not that adverse effect of the Cry1Ab
toxin was found, but that in many cases statistically significant differences
between the effects of Bt-maize and its isogenic counterpart were found (see
Report #1). These data should be considered as new scientific results
independent of the fact that it in other comparisons (e.g., with other Bt-maize
line or in other soil type) greater difference(s) may be found. The GMO panel
asks for further analysis on page 7, paragraph 8 as well as on page 8,
paragraph 3. However, even the consent holder has not carried out those
experiments under our specific environmental conditions. It should also be
noted that the researchers were not provided access toMON 810maize seeds
even after the request by the HungarianMinistry of Environment andWater.
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Apparently, the consent holder is not willing to cooperate in clarifying these
issues.

Hereby we reiterate the Hungarian position regarding the role and
importance of the systematic regional research as well as the independent
control studies which could indisputable clarify such outstanding issues.
Member States themselves should be enabled to carry out scientific studies
regarding the environmental or health risks of particular GMOs which have
entered into the authorization process in the framework of their national
scientific institutions. In our opinion, exclusively in this way can it be proved
and assured that risks of GMOs are studied and assessed in an appropriate
manner.

At present, Member States have the opportunity to study the
documentation submitted by the notifiers during the authorization process.
This is insufficient for Member States to verify whether all scientific data are
accurate in the framework of control studies carried out by their national
research institutions if notifiers disagree with these experiments and therefore
not intend to cooperate in this regard.

The GMO Panel evaluated the data presented by Hungary and agreed
with the conclusions drawn by the authors: “In the current stage of our
studies and based on the available techniques we have no data at all
concerning whether the differences found in some cases in the decomposition
of organic material are a consequence of differences in the chemical
composition of the two maize strains or of the presence of Bt-toxin
(Hungarian report #3).” this is not equivalent to the interpretation by the GM
Panel that “there are no issues to study”. In our view, the right conclusion is
that new research is necessary to clarify this issue as soon as possible.

Furthermore, Prof. Bakonyi stated that “the relationships between the
food chains based on bacteria and those based on fungi underwent a process
of rearrangement” in their nematode experiment. The GMO Panel states in
its opinion that “rearrangements of nematode populations occur frequently
and are not necessarily an indication of environmental harm” (page 8,
paragraph 4). However, we reject the reasoning that “there is no evidence
presented supporting the conclusion of rearrangements of nematode
populations due to maizeMON 810” because in our view, this is not the right
conclusion. There was a significantly lower density of Aphelenchus (p = 0.00),
Ecumenicus (p = 0.00), Eudorylaimus (p = 0.01), Heterocephalobus (p = 0.00),
Prismatolaimus (p = 0.036), in the number of nematode genera (p = 0.02),
microbial biomass (p = 0.00), fungivorous : bacterivorous ratio (p = 0.01) in
the soil of theMON 810 maize . These data do not support the EFSA GMO
Panel opinion. Moreover, Panel members did not dispute these data during
the Parma meeting.
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In the chapter entitled “Non-target organisms: Collembola” the GMO
Panel argues: “The different consumption of Bt-maize may be due to
nutritional differences, as suggested by the C/N ratio” (and text before). We
agree with this statement. However, the C/N ratio of Bt-maize was
favourable for F. candida. In spite of this, they preferred isogenic maize.
Therefore we can conclude that the Panel’s interpretation supports the
Hungarian conclusion.

One essential conclusion by Prof. Bakonyi was in Parma that soil
biodiversity is an important point for consideration (Bakonyi et al., 2006).
Different response of distinct species to GM plants is a key issue in the risk
assessment. The GMOPanel of the EFSA has to deal with this particular issue
when assessing the environmental risks of different types of GMOs including
the maize lineMON 810.

Reference: Bakonyi, G., Szira, F., Kiss, I., Villányi, I., Seres, A., Székács, A. 2006. Preference tests
with collembolas on isogenic and Bt-maize. European Journal of Soil Biology, 42: S132–135.

II. Effects of maizeMON 810 on target and non-target organisms

The EFSA GMO Panel states that due to the different composition and
mode of action of Cry toxins formulated in bacterial insecticides and in Bt-
maize, it is not possible to conclude on the environmental risks of maizeMON
810 and the Cry1Ab protein from data generated with DIPEL®. In spite of that,
DIPEL served as a treated control in the Hungarian experiments. Inachis io,
which is protected in Hungary, is very sensitive to Cry1 toxin as Prof. Darvas
mentioned in his presentation on the informal expert meeting in Parma
(which was not cited in the EFSA opinion). The risk analysis is usually based
on DIPEL, and this is the reason why consent holders do not repeat several
types of experiments with Cry1 toxin producing GMmaize. The GMO Panel
of the EFSA should clarify its position, whether Cry toxin producing GM
plants such asMON 810 should be seen as different or same with DIPEL-type
sprays. If they should be seen as divergent, complete and exhaustive
toxicological and ecotoxicological studies and documentations are needed for
all different types of “Cry-plants”.

The EFSA opinion also states that “Reports #3 and #4 submitted by
Hungary summarize data on butterfly species potentially occurring in maize
field margins in Hungary, shed maize pollen and on estimated pollen
densities on host plant leaves. Data from these Hungarian studies
demonstrated a potential hazard for certain non-target caterpillars consuming
high amounts of maize MON 810 pollen on host plants.” As Prof. Darvas
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outlined in his presentation, researchers worked with two types of GMmaize
pollen originated from the two types of seed of DK-440 BTY. They excluded
the low Cry1 toxin contained pollen type which resulted in high pollen
density in the Hungarian experiments. The EFSA GMO Panel refers only to
these studies. However, the team worked in the last two years with the high
Cry1 toxin content pollen type with normal pollen density on the edge of
maize field. In the framework of the lecture, this issue has bean clarified for
the members of the GMO Panel.

The EFSA opinion states that in all these studies an unspecified number of
butterfly larvae were exposed on an unspecified number of stinging nettle
(Urtica dioica) leaves dusted with maize pollen. We strongly disagree with this
statement. In all cases the researchers worked with well-known – carefully
counted – numbers of eggs or larvae. In all cases they counted and statistically
analyzed the pollen distribution on silicon oil treated glass and Urtica leaves
as well. They carried out experiments with dusting and spraying. During the
presentation in Parma this issue has been clarified for the EFSA GMO Panel
experts who had no further questions after the lecture in this regard.

It is also concluded in the EFSA opinion that “Results present mortality
rates of butterfly larvae exposed to Bt-maize pollen, but do not contain
statistical analysis, nor do they discriminate between mortality due to Bt-
maize or mortality due to other causes (viral diseases and parasites).” We do
not share the view of the EFSA GMO Panel. Prof. Darvas’ research group
distinguishes between the different types of mortalities. Especially in the case
of parasitism, this has very different symptoms and is simply to differentiate.
As Prof. Darvas indicated, he supposes a link between the effect of Cry1 toxin
and natural baculovirus infections. He also mentioned that they used probit
analysis in case of mortality.

The GMO Panel also refers to Sears et al. (2001) who estimated that the
proportion of population exposed to toxic levels was very small and
concluded that impacts on Danaus plexippus populations were minimal
particularly when considered against the wide range of existing
environmental and agronomic stressors currently influencing populations.
This information is not relevant when assessing the risks ofMON 810 under
the Hungarian environmental conditions. It should be taken into
consideration that Hungary is the second-third biggest maize producer in
Europe. This means, maize is a very frequent plant in our country.Urtica dioica
is the third most frequent weed occurring on the edges of maize fields in
Hungary.Urtica dioica populations survive the herbicide treatment commonly
used in maize. This means that under this circumstances – different
lepidopteran species living on a different plant – data concerningD. plexippus
caterpillars have no relevance in our case. Inachis io and Vanessa atalanta are
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protected species in Hungary, and their larval stages overlap with the pollen
shed by maize. The risk is clear, postponed development and mortality of a
part of larval population and this has been unambiguously demonstrated.

The GMOpanel also concluded that “…high pollen exposure where pollen
was synthetically adhered to host plant leaves. This is unlikely to occur in the
field where environmental factors (e.g., rain, wind) decrease the exposure of
lepidopteran larvae to pollen…” We again have a different opinion. During
the Hungarian experiments, average pollen exposures were applied in many
cases. In laboratory experiments Prof. Darvas’ group worked with standard
conditions which were repeated later. In a later stage, field experiments will
also be needed to calculate the pollen changes on Urtica leaves. Wind (very
weak at the edge of maize fields due to plant size) and rain (not very frequent
during the Hungarian late summer), but the changes in pollen shed of
individual plants should be considered, making a complicated situation.
Because the herbicide treatment on the outer 5m of the maize field is usually
poor, the edge is almost always very weedy.

Finally, the EFSA GMO Panel claims that the Hungarian submission did
not supply scientific evidence that the environment of Hungary was different
from other regions of the EU sufficient to merit separate risk assessments from
those conducted for other regions of the EU.

Hereby we would like to reiterate our view regarding this particular
matter. The underlying principle of the Community regime relating to the
release into the environment of genetically modified organisms is the
precautionary principle and the principle that preventive action should be
taken. Recital (8) of the preamble to the Directive states that “…the
precautionary principle has been taken into account in the drafting of this
Directive andmust be taken into account when implementing it”.Application
of this principle is a fundamental objective of the Directive (Article 1) and a
general obligation of the Member States (Article 3 (1)). Derived from this
principle is the basic duty that “Member States shall […] ensure that all
appropriate measures are taken to avoid adverse effects on human health and
the environment which might arise from the deliberate release or the placing
on the market of GMOs.” (Article 3 (1)).

Implementation of the precautionary principle presupposes the conduct of
adequate environmental risk assessments. Recital (19) calls for a case-by-case
environmental risk assessment prior to release while recital (25) specifies that
such assessment should include a “…satisfactory field testing at the research
and development stage in ecosystems which could be affected…”. Article 4,
paragraph (3) of and Annexes to the Directive make it clear that a “case-by-
case” environmental risk assessment implies that risks have to be assessed
according to the nature of the receiving environment and that, as a result,
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“the required informationmay vary […] depending on the potential receiving
environment” (Annex II, Point B).

It follows from the foregoing that a “competent authority should give its
consent only after it has been satisfied that the release will be safe for human
health and the environment” (recital 47).

In Hungary’s view the wider receiving environment of any genetically
modified organisms is the main classification unit of the Community’s nature
conservation legislation, meaning the biogeographical regions. Consequently,
so long as no adequate environmental risk assessment takes place for a
specific biogeographical region, any release of the particular GMO in that
region would run counter the spirit and letter of the Directive, and the
obligations laid down inArticle 4, paragraphs (1) and (3) in particular (it must
be underlined that the latter obliges not only the Member States but also the
Commission to see to it that adequate testing does take place). Insufficient
testing in the particular biogeographical region may also lead to a breach by
Member States of their obligations under Directive 92/43/EEC2 (hereinafter:
the Habitats Directive) or Directive 79/409/EEC3 (hereinafter: the Birds
Directive) to maintain and protect animal and plants species as well as
habitats enjoying Community protection.

In the context of the present case it should be noted that the environmental
risk assessment used as the basis for notification has not been carried out for
Hungary and the Pannonian Bio-Geographical Region. In our opinion, EFSA,
as the independent scientific advisory body of the European Community
should be in possession of appropriate experts (ecologists) who are fully
aware of the special ecological features and characteristics of the different
regions of the EC or if not, ask for assistance from other experts or authorities.
In our view, the EFSA staff must be strengthened in this regard. We provided
information on the Pannonian Bio-Geographical Region in one of our
previous letters. In this letter we pay attention to the fact that ecological
sciences acknowledge and apply the technical term “Pannonian Bio-
Geographical Region” to designate a set of clearly distinguishable habitat
types and ecosystems having special individual features. They also have been
recognised by the Community by way of its inclusion in the Habitats
Directive as an independent region as well as the listing in the relevant
annexes to the Birds and the Habitats Directive of a large number of new
species and habitat types that are endemic in this biogeographical region.

***
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Annex II.

Technical meeting between the EFSA and Hungarian national experts
on the scientific background of the safeguard clause onMON 810

11 June 2008, Parma

Participants: Per Bergman, EFSAGMOUnit; Karine Lheureux, EFSAGMOUnit; Yann Devos,
EFSA GMO Unit; Sylvie Mestdagh, EFSA GMO Unit; Niels Hendriksen, EFSA GMO Panel;
Jeremy Sweet, EFSAGMOPanel; Gijs Kleter, EFSAGMOPanel; József Kiss, EFSAGMOPanel;
Detlef Bartsch, EFSA GMO Panel; Salvatore Arpaia, EFSA GMO Panel; Yannis Karamitsios,
DG ENV; Bernadette Murray, DG ENV; Gábor Bakonyi, Szent István University, Gödöllô; Béla
Darvas, Plant Protection Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences; András
Székács, Plant Protection Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences, Katalin
Rodics, Hungarian Ministry of Environment; Hajnalka Homoki, Hungarian Ministry of
Environment.

Per Bergman, Head of the GMOUnit of the EFSA opened the meeting. On
behalf of the European Commission, Yannis Karamitsios gave a short
summary on the background and history of the Hungarian safeguard clause
on the genetically modified maize lineMON 810 and stressed the importance
of the scientific cooperation between EFSA and Member States experts.

On behalf of the Hungarian delegation, Katalin Rodics expected that after
a fruitful discussion the EFSA’s GMO Panel will be ready for the revision of
their previous opinions regarding the scientific background of the Hungarian
safeguard measure. She asked the EFSA Panel to consider the Hungarian
report confidential and treat the data stated accordingly.

Prof. Bakonyi held a presentation on the assessment of the effects of the
genetically modified maize line MON 810 on the soil. The presentation was
about (i) the results of laboratory experiments with collembolan Folsomia
candida and (ii) about the nematode community structure analyses in the soil
of Bt and isogenic maize. According to the results of the collembolan
experiments a clear figure emerged. It can be summarised as follows:
avoidance of Bt leaf → less consumption → reduced reproduction → (a)
decreased feeding activity in the field? → (b) lower population density(?).
There were not any questions regarding this part of the presentation. Analysis
of the soil nematode community structure as well as the CO2-production and
microbial biomass proved a shift from fungal-based to bacterium-based food
web in the Bt-maize soil. This phenomenon may be a sign of the distribution
of Bt-maize soil.
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Drs. Jeremy Sweet, Niels Bohse Hendriksen and Salvatore Arpaia
addressed questions to the presentation. In Jeremy Sweet's opinion, the
presentation of results of the food preference tests was not clear. This issue has
been explained in detail and accepted that Bt-maize (MON 810 producing
Cry1Ab toxin) proved to be a less preferred food source for Folsomia candida
than the isogenic one. No similar phenomenon was found in the case of
Heteromurus nitidus and Sinella coeca. Niels Bohse Hendriksen raised a
question on the calculationmethods of Enrichment Index and Channel Index,
two important measures of nematode community structure. The question was
partly answered during the presentation, and partly later on in an email
message. According to the opinion of Salvatore Arpaia, it is a new finding
that a shift from fungal-based to bacterium-based food web was observed in
the Bt-maize soil. No open questions remained after the discussion.

Prof. Darvas held a presentation on the assessment of the ecological
impacts of the genetically modified maize line MON 810 on Hungarian
protected butterflies, Inachis io as well as on the development of insect
resistance (Plodia interpunctella). The basis of the lecture was the report from
2006 (80 pages) on the scientific results. The most important statements were
as follows: (i) at the edge of DK-440 BTY 300–600 pollen/cm2 were the
average; (ii) treating Inachis io for 12 days (L1-L3) caused a slight larval
mortality (20–30%). Survivals had lower larval weight. Moving them to
untreated nettle they recovered; (iii) treating Inachis io for whole larval period
(L1-L5) caused a high larval mortality (>90%). Cypovirus-2 played an
additional role in high mortality; (iv) 2 ppm DIPEL caused similar effects. For
the experiments Monsanto gave two different kinds of DK-440 BTY seeds.
Plants developed from the normal sized seeds produced 80–130 ng Cry1Ab
toxin/g pollen. Plants developed from the half sized seeds produced 2–10 ng
Cry1Ab toxin/g pollen. We discarded the results (usually they had no effects)
which used this latter pollen.

Salvatore Arpaia asked whether a full risk analysis was performed.
According to the Hungarian Act on Nature Conservation, in the case of the
protected species, there is zero tolerance. The natural environment and
habitat of protected animals should be unchanged and preserved. Detlef
Bartsch asked several, mainly technical questions. In his opinion herbicides
also change the environment of this species. In his answers Prof Darvas
mentioned: (α) they worked on nettle which can survive the Hungarian weed
technology used in maize; (β) nettle with perennial roots lives in the field
drain system, where herbicide treatment is not effective.

Results on Cry1-resistance are incorporated in the 2005 report (64. pages).
Most important findings are the following: (a) ten generations needed for the
development of Cry1-resistance; (b) Cry1-resistance is inherited; (c) Cross-
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resistance has been developed to DIPEL; (d) Metabolic basis of Cry1-resistance
is supposed. No questions arrived about this part of lecture.

Dr. Székács held a presentation on the estimation of the Cry1Ab toxin
production of the DK 440 BTYmaize (containing theMON 810 event), on the
studies concerning the decomposition of the stubble residue of this maize
line, as well as on the comparisons of the Cry1Ab toxin findings inMON 810
and DIPEL. Themain statements of the presentation included: (i) Cry1Ab toxin
is being produced both at the highest concentration and amount in the leaves;
(ii) upon a 16-month monitoring study, the overall toxin amount produced is
detectable in the stubble at 1–4% (depending on the harvest technology
applied) after 12 months after seedling; (iii) considering worst case scenarios,
the toxin amount produced on the field, may exceed the Cry1Ab content of
the registered amount of the biological pesticide DIPEL by orders of
magnitude. As for this last issue, severe fundamental and methodological
difficulties in elucidation of the active ingredient content of DIPEL were
mentioned. As for corn varieties containing MON 810 genetic event, the
attention of the EFSA experts was also called upon the fact that (a) they could
not be registered as pesticides or pesticide technologies, as their active
ingredient, active Cry1Ab toxin has not been evaluated toxicologically; (b)
the plan produces the toxin during the entire vegetation period, regardless
whether the toxin is needed or not; (c) toxin production is not even during this
period; (d) neither analytical standards, nor standardized and continuously
provided analytical methods are provided for monitoring the active Cry1Ab
toxin produced by the plant. SzékácsAndrás also emphasized the fact – which
he has already stressed both in front of EFSA and at domestic round-table
conferences –, that plants containing MON 810 genetic event and other
genetically modified plants producing pesticide active ingredients or their
derivatives should be subjects of pesticide registration requirements.

In their responses, Niels Bohse Hendriksen asserted that the measurement
of the active ingredient content of DIPEL has a serious methodological
problem: the registration specifications of the preparation require only the
proper biological activity, miscellaneous analytical directions were valid only
until year 2000. Hereby we draw the attention of the GMO Panel of the EFSA
that this statement does not contradict with the Hungarian presentation, as
Dr. Székács stressed the fact that severe fundamental and methodological
difficulties exist in the scientific praxis in elucidation of the active ingredient
content of DIPEL and its comparison with the toxin amount produced by
maize MON 810. In our opinion, such methodological problems regarding
the detection of the active ingredient in the registered reference preparation
containing Cry1Ab, along with the facts that the active ingredient of MON
810 is not the same as that of DIPEL, requires a more severe registration process
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for this genetically modified maize: plants containing the MON 810 genetic
event and other genetically modified plants producing active pesticide
ingredients or their derivatives should be subjects of pesticide registration
requirements. As the active ingredient ofMON 810 is not the same as that of
DIPEL (MON 810 produces a truncated, already activated toxin, unlike DIPEL

containing Cry protoxin crystals),MON 810 should undergo a toxicological
evaluation that apply to a new pesticide formulation with a not yet registered
active ingredient. During the meeting it seemed that according to his
comment, Niels Bohse Hendriksen rather agreed with this claim than
confronting it.

Jeremy Sweet reflected to the registration issuementioning that genetically
modified plants are requested to be registered in the EU only as new plant
varieties, not as pesticides or pesticide technologies. In contrast, such plants
are considered in the US as pesticides. The European registration issue is
presently being re-evaluated, onwhich Jeremy Sweet asked the DG ENV legal
expert present, Yannis Karamitsios.

Neither during the meeting, nor afterwards have further questions been
raised. After the meeting, no minutes has been issued by the EFSA.

Keywords: Per Bergman; Karine Lheureux; Yann Devos; Sylvie Mestdagh; Niels Hendriksen;
Jeremy Sweet; Gijs Kleter; József Kiss; Detlef Bartsch; Salvatore Arpaia; Yannis
Karamitsios; Bernadette Murray; Gábor Bakonyi; Béla Darvas; András Székács; Katalin
Rodics; Hajnalka Homoki; EFSA GMO Panel; MON 810; GM maize; Hungarian
moratorium; Pannonian Bio-Geographical Region; Gábor Baranyai; Folsomia candida;
Dipel; DK-440 BTY; Urtica dioica; Inachis io; Vanessa atalanta; Danaus plexippus; Plodia
interpunctella; Monsanto; Cry toxin; Cry1-resistance; Habitat Directive; Birds Directive

Data of publication and link: GMO Round-table Leaflets, 2008. 19: 5–14.
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POSITIONS OF THE GMO ROUND-TABLE

Statement regarding the authorization of genetically
modified (GM) plants in Hungary – No. A-D

GMO Round-table

Éva Ács (Kishantos Rural Development Centre, Kishantos; IFOAM); József Ángyán (Szent
István University, Faculty of Agricultural and Environmental Sciences, Gödöllô); Gábor
Bakonyi (Szent István University, Department of Zoology and Animal Ecology, Gödöllô);
László Balla (Hungarian Plant Breeders' Association, Budapest); Zsuzsa Bardócz (GENØK,
Norway); Lea Bauer (Biokontroll Hungária Kht, Budapest); László Békési (Institute for Small
Animal Research, Department of Honey Bee Keeping, Gödöllô); Béla Darvas (Department of
Ecotoxicology and Environmental Analysis, Plant Protection Institute of the Hungarian
Academy of Sciences, Budapest); Ferenc Gyulai (Szent István University, Faculty of
Agricultural and Environmental Sciences, Gödöllô), László Heszky (Szent István University,
Faculty of Agricultural and Environmental Sciences, Department of Genetics and
Biotechnology, Gödöllô); László Holly (Institute for Agrobotany, Tápiószele); Tibor Hullán
(Hungarian SeedAssociation, Budapest); Zoltán Illés (Committee on Environmental Protection
of the National Assembly); Péter Kajner (Hungarian Environmental Economics Centre,
Budapest); László Papp (Hungarian Natural History Museum, Budapest); György Pataki
(Szent István University, Faculty of Agricultural and Environmental Sciences, Gödöllô;
Institute of Business Economics, Corvinus University Budapest); Árpád Pusztai (GENØK,
Norway); Péter Roszík (Biokontroll Hungária Kht, Budapest); Mihály Sajgó (Szent István
University, Department of Chemistry and Biochemistry, Gödöllô); András Székács
(Department of Ecotoxicology and Environmental Analysis, Plant Protection Institute of the
Hungarian Academy of Sciences, Budapest); András Takács-Sánta (Eötvös Loránd University,
Faculty of Science, Budapest); Endre Tanka (Károli Gáspár University of the Hungarian
Reformed Church, Faculty of Law and Political Sciences, Department of Environmental

Protection and Agricultural Law, Budapest)

According to our independent professional opinion, Hungary has no
cultivation, plant protection, economic and social interests involved in the
production of the current GM plants or of those under introduction, whilst
several interests (seed grain or organic production, improvement, apiculture,
environment and nature protection, food safety etc.) could be affected. The
rejection by consumers is significant due to absent or insufficient nutritional
research. Losing our GM free status seriously endangers our domestic and
export markets. The authorization of GM plants in Europe currently is in
progress with numerous anomalies. We propose the following:

(A) Hungary should not to give up her rightful demand to maintain her
position to make decisions regarding her territory and her goods. A factor



limiting our sovereignty in this question is that the authorization of the
release of GM plants is the competence of the European Union (EU) and
therefore there is little or no national possibility to influence the decision
making mechanism or the decision itself. There is no Hungarian member on
the GMO panel of the European Food SafetyAuthority (EFSA), therefore our
national interests are not represented there. This committee makes decisions
too rapidly and superficially, is impatient when faced with national worries
and is not well prepared for a standpoint on questions regarding
environmental sciences. This is why we recommend our politicians who
represent Hungary in the EU

(Aa) to take steps to have a fully authorized Hungarian member on the
GMO panel of the EFSA GMO;

(Ab) for the EU to create an independent environmental science specialist
committee, which assesses the GM plants on this level (in the United States
the authorization of food and medicine is separated, i.e., the FDA from the
environmental protection activities of EPA);

(Ac) for Hungary to develop those regulatory techniques with which she
can take the practical authorization process during or following the EU
decision, referring to her own territory, in effect on it’s own merits(in the
United States the authorization of a specific pesticide is at state level; only
the minimal requirements are recorded at federal level).

(B) Hungary not to give up the demand to be able to utilize only such
tools in agriculture that are safe and are necessary for her. Therefore, with the
participation of the Hungarian Academy of Science (HAS), the Agricultural
Ethics Committee of the HAS and the GMO Sub-committee of the
Committee on Environmental Protection of the National Assembly have to
be established, without the approval permissions of which no GM species
can be sown, not even the species which already have European
authorization. This creates the possibility for a national control prior to the
first release, which currently can be evaded with tests carried out in the less
strict countries of the EU. For this

(Ba) we support the effort of the President of HAS to establish the
Agricultural Ethics Committee of HAS, which demands the domestic primary
effect tests and we request a legal phrasing in connection with this to be
created in the provision of law. It also should be included in the legislation
that the owners of the species involved are obliged to supply seed for sowing
for the independent domestic primary effect tests. The hindering of this
should make the termination of the authorization process possible;
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(Bb) we support the effort of the Committee on Environmental Protection
of the National Assembly which establishes a GMO sub-committee, and we
request to record in the provision of law their request, that the release of the
GM species even with a European authorisation but without the specific
environmental science documentation carried out for the Pannonian Bio-
Geographical Region and thus circumventing risk analysis, should not take
place in Hungary. It also should be legislated that the owners of the species
involved are obliged to supply seed for sowing for the independent domestic
side effect tests. The hindering of this should make the termination of the
authorization process possible.

(C) The coexistence regulation to provide equal opportunity for the organic
producers and also the apiarists. As in our case from the perspective of
pollution there is no tolerance, when determining their isolation distances
the values recommended by them should be used. This means that at every
grown plant species two isolation distances have to be determined, one with
reference to the traditional producer, which should be effective only in the
case if in the wider radius circle there is no organic producer or in the case of
entomophilous plants no apiarists with permanent sites. Special rights have
to be ensured for seed grain producers, managers of and those improving
nature protection areas, who can justify their requirements for exceeding this
distance.

(D) The intention of local governments and regions has to be strengthened
and ensured in legislation to establish areas free of genetic modification. In
this case this regulatory form should be in effect for the growers producing
within their areas.

We request the Government of the Republic of Hungary and the
governmental organizations to kindly bring influence to bear on the
recommendations described above through the national jurisdiction and
European Union negotiations.

Keywords: genetically modified plants; GMO; GMO Round-table; EFSA GMO Panel; EPA;
FDA; HAS; coexistence; isolation; organic agriculture; GMO-free zones

Data of publication and link: The Position of the GMO Round-table, 2005. (November 7) A-D:
1–2; http://www.bdarvas.hu/english/gmo_roundtable/idn5852

***

POSITIONS OF THE GMO ROUND-TABLE172



Statement regarding the coexistence regulation
in Hungary – No. E

GMO Round-table

Éva Ács (Kishantos Rural Development Centre, Kishantos; IFOAM); József Ángyán (Szent
István University, Faculty of Agricultural and Environmental Sciences, Gödöllô); Gábor
Bakonyi (Szent István University, Department of Zoology and Animal Ecology); László Balla
(Hungarian Plant Breeders' Association, Budapest); Zsuzsa Bardócz (GENØK, Norway); Lea
Bauer (Biokontroll Hungária Kht, Budapest); László Békési (Institute for Small Animal
Research, Department of Honey Bee Keeping, Gödöllô); Béla Darvas (Department of
Ecotoxicology and Environmental Analysis, Plant Protection Institute of the Hungarian
Academy of Sciences, Budapest); Ferenc Gyulai (Szent István University, Faculty of
Agricultural and Environmental Sciences, Gödöllô); Péter Kajner (Hungarian Environmental
Economics Centre, Budapest); Géza Márai (Szent István University, Faculty of Agricultural
and Environmental Sciences, Gödöllô); Zoltán Menyhért (Szent István University, Faculty of
Agricultural and Environmental Sciences, Gödöllô); László Papp (Hungarian Natural History
Museum, Budapest); György Pataki (Szent István University, Faculty of Agricultural and
Environmental Sciences, Gödöllô; Institute of Business Economics, Corvinus University
Budapest); Árpád Pusztai (GENØK, Norway); Péter Roszík (Biokontroll Hungária Kht,
Budapest); Mihály Sajgó (Szent István University, Department of Chemistry and Biochemistry,
Gödöllô); András Székács (Department of Ecotoxicology and Environmental Analysis, Plant
Protection Institute of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest); András Takács-Sánta
(Eötvös Loránd University, Faculty of Science, Budapest); Endre Tanka (Károli Gáspár
University of the Hungarian Reformed Church, Faculty of Law and Political Sciences,
Department of Environmental Protection and Agricultural Law, Budapest); Zoltán Varga
(University of Debrecen, Faculty of Science, Department of Evolutionary Zoology andHuman

Biology, Debrecen

The version of the coexistence regulation from theMinistry ofAgriculture
and Rural Development was sent out by the government for a European
Union revision, and its debate by the National Assembly is expected for
February 2006. We would like to offer the GMO Sub-committee of the
Committee on Environmental Protection of the NationalAssembly (OKB) and
theAgricultural Ethics Committee of the HAS the following for consideration
when forming their opinion:

(Ea) The coexistence regulation has to be developed for each of the plant
species.12 In this, the form of pollination, the tendency for seed dispersal
(harvest germination- “volunteers”) and the ability for vegetative
propagation are to be especially treated. Calculations have to always be based
on the worse case scenario, taking into consideration the pollen point source
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without edge rows, the distribution of pollen in the dominant wind direction,
the maximum pollen production characteristic of the species and the
pollinating of male sterile species. In order to determine the isolation
distances only the measured results of domestic tests can be used.13 During
the period of pollination the UV light, the humidity (these influence the life
span of the pollen) the wind conditions and further more the pollen-fertility
of the species that are in widespread production in Hungary are all significant
points. Even the most careful coexistence regulation is only able to slow the
spreading of foreign genes released in a large area (pollen distribution –
species hybrids, seed dispersal characteristics – volunteer germination, seed
transportation – pollution of transport routes, seed storage – accidental
pollution of seed grain and food), but cannot prevent it. Therefore the
document of the first release is of special importance. This should be drawn
up by the Géntechnológiai Eljárásokat Véleményezô Bizottság (GEVB) (Gene
Technology Procedure Review Committee) with a qualifying majority
refusing or supporting the decision for each of the species and following the
approval of the Gene TechnologyAuthority, and of the specialist authority to
be made public on the internet.14 It should compulsorily include: (i) the
agricultural (primary effect test); (ii) the economic-sociological; (iii) the
nutritional study (these three should be evaluated by the Agricultural Ethics
Committee of HASwith a right of veto); and (iv) the environmental (reviewed
by theOKBGMO Sub-Committee with a right of veto) risk analysis, based on
which their decision was made.15

(Eb) The current coexistence regulation regardingmaize (wind pollinated,
its pollen is collected by domestic honeybees and spread by the Corn
Rootworm Beetle)16 has to clarify the following conditions:
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characteristic (e.g., pollen production-ability, proneness to seed loss, etc.) factors.

14 It is certain that it involves the present structure of GEVB (it has to be reorganised for field
of research representation and four sub-committees, the economic, social, nutritional and en-
vironmental science, which have to be established), in order to have the capacity for this pro-
fessional work.

15 The agricultural analysis (i) can only rely on the opinion of independent Hungarian organ-
isations. Economic analysis (ii) can only be the work of a Hungarian workshop over view-
ing the main and side effects and the values of the economic operators. The nutritional work
(iii) needs to be made up of two sub units: forage and nutritional perspectives. The forage
work has to refer to the consumer animal (e.g., maize silage – cattle). In this area the consid-
eration of independent work is of special importance. The environmental risk analysis (iv)
can rely only on the independent tests that were carried out in the Pannonian Bio-Geo-
graphical Region.

16 Regarding the distance and scale of the spread there is no data fromHungary available to us.



We consider the establishment of three examination zones necessary for
the strict control:

– in zone one (within a circle of 5 km radius)17 the relationship between
the insect pollinated GM plants (if the pollen is collected by the domestic
honeybee for the purpose of food and this way the honey may become
contaminated ) and of the domestic honeybee has to be examined, also during
the pollen dispersion period the permission of the apiarist has to be requested,
as the contamination by the transgenic pollen endangers the classification of
the honey;18

– in zone two (within a circle of 1.6 km radius) the relationship between the
production of organic and GM plants, as with the previous zone requires a
100% genetic purity value, therefore is of zero tolerance. It endangers organic
production at its very foundations, therefore the appearance of the
characteristics of GM plants significantly reduces the value of their products.
It is important to know for this, that for example the cry1A gene transferred
by maize pollen already produces Cry1 toxin in the seeds in the same year,
which then cannot be sold as an organic product;19

– in zone three (within a circle of 800 m radius)20 the relationship between
traditional and GM plants, for which a tolerance value of 0.9% (labelling
threshold value) was determined.21

(Ec) A farmer,22 specifically trained in the Hungarian university
educational system and having a license, growing GM species has to obtain
in every single case in the isolation zones described above the permission of
the owners and land users of the areas involved irrespective whether they
are maize growers (cf. damage caused by game and seed dispersal during
transport); furthermore from the mentioned three zones (irrespective of their
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17OMMI has been nominated for the checking but at present has no apparatus to be able to
carry out the on-site inspection of such a large area, therefore our recommendation also has
an institutional, organisational or supervisory aspect.

18 The European coexistence regulations are widely forgotten in connection with this relation-
ship.

19 The appearance of any so called transgenes in the maize crop excludes the possibility of sale
as a bio-product.

20 The 400 meters isolation distance that is widely applied in seed grain production in case of
large pollen production pollinators or male sterile or tasselled receiving plants for the de-
termined tolerance value of 0.9% is not sufficient.

21 The present regulation is attempting to sort out only this system of interconnections. The
0.9% has no scientific base.

22 We are primarily thinking of the agricultural genetic specialist engineers of the Szent István
University (SzIE, Gödöllô), and the farmers who completed courses there, but supervised by
specialist engineers.



neighbouring areas) the written permissions of the owners and legal land
users involved who are registered at the local governments. For example, in
the case of maize, within a circle of 5 air km radius the permission of apiarists
who are registered according to the law; within a circle of 1.5 km radius the
permission of the organic farmers, furthermore of the seed cleaning premises,
of seed grain growers, and of nature protection areas; within a circle of 800 m
radius the permission of traditional maize growers. The producer has to
demonstrate to the permit issuer that their storage is suitable for the separate
storage of the GM produce and their equipment appropriate for dispersion
free transportation. The permit issuer has to check this by on-site inspection,
the fee of which is charged to the GM producer.

(Ed) A special financial fund has to be created, the crediting of which, as it
is exclusively in their interest, is the common obligation of the species owners
and GM growers. The organisation of the GM species owners (e.g., Barabás
Zoltán Biotechnológiai Egyesület – Barabás Zoltán Federation of Biotechnology)
has to create a monitoring and damage prevention fund.23 This is over and
above their annual fees connected with their yearly inspection and
registrations fees, and is the full difference between the reduced price of GM
seed grain in the initial “sale period” and of the traditional seed grains. The
permit holding GM grower and the owner of the species are financially
responsible for the economic damage caused by them.24 The extent of it is
determined by the organisations carrying out the quality assurance of
agricultural produce. Compensation, in debatable cases, is enforceable
according to the practise of the Hungarian law in effect. The legal base for
the compensation is enforceable for the objective responsibility25 existing for
damages originating from the operation of dangerous factories, thus for
activities with increased danger. (MKA – Hungarian Environment Protection
Fund) that is proportionate to the size of the sowing area of the seed grain to
be sold, from which the monitoring by OMMI (National Institute for
Agricultural Quality Control) is financed The refinement of the amount is the
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23 Consideration should be given to the immediate compensation that has to be financed from
theMKA, based on the opinion of the quality assurance body, the amount of which will be
returned to the fund following court judgement. In case the source of pollution cannot be
found, the compensation is charged to theMKA, which will relate it back to the amount of
the levy imposed by it and will effect the levy charged.

24 It has to be specified by the state that for the higher price of the seed grain to what propor-
tion the owner of the species should contribute.

25 According to point (2) of paragraph 345 of the Civil Code: “These rules have to be applied
for those who also cause loss to others by their activity that endangers the environment.”
The public growing of GM plant can also be included within this.



task of the Gene technology Specialist Authority and of the specific authority;
however it should include ten rapid tests to be carried out at each
neighbouring maize producer. It should also be considered that in debatable
cases a detailed, perhaps accredited test is also carried out. The owner of the
species has to guarantee a cheap and continuously available measuring
methods appropriate for the environmental analytical (soil, plant and animal
samples) tracing of their product. Any GM producers, prior to planting have
to pay into this fund (MKA)

Keywords: genetically modified plants; GMO; GMO Round-table; coexistence; pollen;
intraspecific hybrid; interspecific hybrid; isolation, wind pollination; insect pollination;
honey bee; organic farming; seed production; monitoring; damage prevention fund

Data of publication and link: The position of the GMO Round-table, 2006. (January 14) E: 1–3;
http://www.bdarvas.hu/english/gmo_roundtable/idn5853
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Figure 10: Maize stubble in Hungary –
Kukoricatarló Magyarországon

(Photo: Éva Lauber)



Statement regarding Bill T/826, Amendment of Act XXVII
1998 on gene technology activities – No. F.;
Statement regarding the lift of the Hungarian

moratorium onMON 810 – No. G.

GMO Round-table

Éva Ács (Kishantos Rural Development Centre, Kishantos; IFOAM); József Ángyán
(Committee onAgriculture of the NationalAssembly); Gábor Bakonyi (Szent István University,
Department of Zoology andAnimal Ecology, Gödöllô); László Balla (Hungarian Plant Breeders'
Association, Budapest); Zsuzsa Bardócz (GENØK, Norway); Lea Bauer (Biokontroll Hungária
Kht, Budapest); László Békési (Institute for Small Animal Research, Department of Honey Bee
Keeping, Gödöllô); Béla Darvas (Department of Ecotoxicology and Environmental Analysis,
Plant Protection Institute of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest); Ferenc Gyulai
(Szent István University, Faculty ofAgricultural and Environmental Sciences, Gödöllô); Zoltán
Illés (Central European University, Budapest); Péter Kajner (Hungarian Environmental
Economics Centre, Budapest); Géza Márai (Szent István University, Faculty of Agricultural
and Environmental Sciences, Gödöllô); László Papp (Hungarian Natural History Museum,
Budapest); Árpád Pusztai (GENØK, Norway); Péter Roszík (Biokontroll Hungária Kht,
Budapest); Lajos Rózsa (Animal Ecology Research Group of the Hungarian Academy of
Sciences and Hungarian National History Museum, Budapest); Mihály Sajgó (Szent István
University, Department of Chemistry and Biochemistry, Gödöllô); András Székács
(Department of Ecotoxicology and Environmental Analysis, Plant Protection Institute of the
HungarianAcademy of Sciences, Budapest); András Takács-Sánta (Eötvös Loránd University,
Faculty of Science, Budapest); Endre Tanka (Károli Gáspár University of the Hungarian
Reformed Church, Faculty of Law and Political Sciences, Department of Environmental
Protection and Agricultural Law, Budapest); Zoltán Varga (University of Debrecen, Faculty
of Science, Department of Evolutionary Zoology and Human Biology, Debrecen)

(F)
The GMO Round-table in its position marked A-E has already published

their thoughts in connection with coexistence regulation. From these
fundamental principles Bill No T/826 is a long way away. Still, holding to
our previous position, we make the following comments:

(Fa) In seed grain growing no one has determined before a tolerance value
regarding pollution. Due to the male sterile technology or the tasseling
however, this is the most vulnerable way of growing regarding cross
pollination (due to the formation of species hybrids). As the second most
significant maize seed producer in Europe the coexistence regulation under
development regarding the isolation distances is disturbing.

(Fb) In organic production in connection with the pollution caused by GM
varieties there is a zero tolerance policy in effect. The present form of the
regulation does not ensure an appropriate guarantee for organic growers.
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(Fc) The owners of the varieties (Monsanto and Pioneer) deny cooperation
with independent environmental science research stations and in this way
they make the continuation of this research impossible. In the amendment
that is being developed there is no guarantee that from the Seed Grain Fund
deposited at theMezôgazdasági Géntechnológiai Hatóság –MGH (Agricultural
Gene Technology Authority) the Authority and Specialist Authority would
nominate independent inspectors, with whom the cooperation of the owners
of the varieties is obligatory. In a merely administrative way the environment
and food safety effects cannot be checked.

(Fd) Following a potential moratorium-suspension the sowing of MON
810 is possible from 2007. By offering it at an introductory price the forage
maize producers perhaps for their own purposes will grow it. In Hungary at
this time the environmental and scientific long term monitoring will have to
be solved. For this neither a framework nor a legal regulation (obliging
cooperation from the owners of the varieties) has been developed.

(Fe) Following a potential release the costs of the tests to be performed in
accredited laboratories proving purity will increase the prices of those selling
on non-GMmarkets. Whilst the GM product by remaining at the same price
could dominate the forage market. The extra profit of the owners of the GM
varieties and the compulsory ecological and economic risk tax payments of
the variety users has to be spent on creating the fund for monitoring, quality
assurance, and compensation. The solution has to be made part of the
coexistence regulation.

(Ff) The Egészségügyi Géntechnológiai Hatóság (Health Gene Technology
Authority) has not yet been formed. In Hungary there is no forum for the
worldwide debated nutritional and gastroenterological problems related to
genetically modified food. The KÉKI (Central Food Research Institute) and
theMÉBIH (Hungarian Food Safety Office) are established advisory bodies,
however in Hungary only laboratory checking takes place (OÉTI – National
Institute of Food Safety andNutrition), whilst the nutritional and forage tests
performed on mammals has not even started,26 additionally Monsanto did
not provide test material for KÉKI.
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(Fg) The licensing of genetically modified species groups belongs to the
authority of the MGH (Agricultural Gene Technology Authority) operating
under the supervision of the FVM (Ministry of Agriculture and Rural
Development). According to the present authorising procedures of the EU,
the economic benefits of the modified varieties are supported by the owners
of the varieties with tests that were carried out in other areas. This at times
does not fit with the Hungarian conditions, as is shown by the negligible
damage caused by the European corn borer in Hungary. The decision
regarding this however takes place more at a Union level rather than for each
of the member states. The national characteristics of the decision could be
provided by environmental science tests performed in the Pannonian Bio-
Geographical Region, without the environmental safety tests and in the
absence of the reassuring test results relating especially to the protected
species whose habitat is here, the general authorisation of the EU can be
denied. The MGH therefore has to be under the actual control of the
Environment Protection Department, as the essential and specific evaluations
take place here.

(Fh) We recommend to disregard Article 21/D (6). As the contents of
sections 345–346 of the Civil Code make it unquestionable that the public
growing of GM plants is an activity concomitant with increased danger. This
results in the owner of the variety being liable and having an objective
responsibility for any compensation. For exemption they have to prove (the
burden of proof falls on them), that the damage was caused by an
unavoidable reason, which falls outside the circle of the activity concomitant
with increased danger. In comparison with this responsibility rule, it is legally
irrelevant that the aggrieved person, in the present case the landowner or
user of the land within the buffer zone, has given consent to the production
of GM plants in writing. This is only required by the state as a precondition
to commence the activity, but not an agreement regarding causing damage. If
we accept the wording of the present point (6) (that is if the aggrieved person
has supplied written consent in accordance with Article 21/C (1) and (2) to
the production of the given GM plant, the objective responsibility of the
causer of the damage ceases), this means that the producer is only responsible
for the damage caused with an objective (merely based on causing)
acceptance of responsibility, if they have no licence for public production.
This is also not allowed by law. In reality point (6) excludes the objective
responsibility of the owner of the variety, which is entirely opposite to the
activity with increased danger carried out by them, therefore to the
Hungarian law.
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(G)

(Ga) The dissolving of the moratorium of the genetically modified MON
810 varieties group resistant to the European corn borer was started by the EU
Committee based on the opinion of the GMO Panel of EFSA. This
administration that is specialised in food safety expressed a superficial
opinion on environment science questions. In reality, the GMOPanel of EFSA
has not reacted to the response of the authors published in Hungarian
(Darvas et al., Növényvédelem 2004, 40: 441–449; 2006, 42: 313–325), but
translated into English for them.

(Gb) The administration specialised in food safety (GMO panel) of EFSA
levelled a false accusation against the environmental science justification of
the Hungarian MON 810 moratorium. Although it was answered by those
participating in the research, officially there was no Hungarian response from
the authorities. During the MON 810 moratorium the MGH (Agricultural
Gene Technology Authority) did not once make contact with those carrying
out the environmental science work, and did nothing to ensure that the
owners of the varieties would provide seed grain for their own (MGH)
moratorium work.

(Gc) The MTA MGKI (Agricultural Research Institute – Martonvásár,
Hungary) started GM hybrid improvement (genes producing Cry3 toxin and
causing glyphosate resistance) research in accordance with its contract with
Monsanto, whilst the Szent István Egyetem NVT (Szent István University
National Rural Development Plan – Gödöllô) on the “commission” of Pioneer
commenced “faunistic” research regarding GM maize. Their results and
declarations published so far show that none of the research stations are
appropriately prepared for performing environmental science tests;
furthermore they are not independent of the owners of the varieties, in so far
as they can only publish their results subject to the agreement of their
partners.

(Gd) The dissolving of the HungarianMON 810moratorium is not justified
by the results of the Hungarian environmental science tests that were carried
out in the period following it’s announcement. The very important
microbiological tests were terminated years ago due to lack of support.

(Ge) Whilst the administration of the GMO Panel of EFSA has rejected the
Hungarian tests, it did not call the owners of the varieties involved to resolve
the environment and food safety discrepancies of the MON 810
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documentation. According to this the members of the GMO Panel of EFSA
probably can answer the questions that the Hungarian tests raised as cause
for concern. These are the following: (i) What is the quantity of Cry1A toxin
per hectare produced by maize? (ii) How does it relate to the quantity of pro-
toxin and active toxin, that can be released under permit with the DIPEL

product, which in Hungary is a rival plant protection technology? (iii) For
how long and in what quantity does the toxin enclosed in the cells of the plant
remain in the different soil types? (iv) What effect do the stubble remains of
theMON 810 maize have on the animals that break it down and on the soil
formingmicro-organisms of the Carpathian Basin? (v) What quantity of toxin
is produced in the pollen and what effect does it have on some of the
Hungarian protected species, the European peacock caterpillar (Inachis io),
the red admiral (Vanessa atalanta), or on the swallowtail (Papilio machaon)? (vi)
In the knowledge of the pollen production of theMON 810 varieties, at what
distance, what proportion of species hybrid formation is measurable under
male sterile or tasselled circumstances that is characteristic of seed grain
production? (vii) How long does it take for the resistance to the MON 810
varieties to develop? (viii) In Hungary what is the average European corn
borer infestation that is observable and what is the effect measurable on the
yield as well as the economic impact of it?

(Gf) In the variety tests carried out by OMMI (National Institute for
Agricultural Quality Control) theMON 810 species resistant to European corn
borer did not provide evidence for practical advantages that are measurable
in yield terms. In this case, there is no reason to license the inclusion of the
MON 810maize in public production, as a variety that has no real advantage
cannot be permitted as a technology.

Keywords: bill number T/826; seed production; isolation; variety owner; seed fund; organic
farming; coexistence;MON 810; damage prevention fund;Monsanto;MTAMGKI; EFSA
GMO Panel

Data of publication and link: The position of the GMO Round-table, 2006. (September 14) F-G:
1–4. – http://www.bdarvas.hu/english/gmo_roundtable/idn5854
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Recommendations for the tests of the first
generation GM plants prior to their approval

in Hungary – No H.
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Research, Department of Honey Bee Keeping, Gödöllô); Béla Darvas (Department of
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Academy of Sciences, Budapest); Ferenc Gyulai (Szent István University, Faculty of
Agricultural and Environmental Sciences, Gödöllô); Zoltán Illés (Central European University,
Budapest); Péter Kajner (Hungarian Environmental Economics Centre, Budapest); GézaMárai
(Szent István University, Faculty ofAgricultural and Environmental Sciences, Gödöllô); László
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Biology, Debrecen)

The content of the recommendations does not make the internationally
required tests unnecessary. The following document contains the outlines of
the tests, for which the concrete test plan has to be developed.

Adequate facilities: In the case of varieties that have been submitted for
approval in the EU, and also for release in Hungary the owner of the variety
is obliged to provide27 guaranteed quality seed grain,28 annually in the four
years prior to the release, in the quantity deemed necessary by the Gene
Technology Authority from the GM variety in question, or from its isogenic
line or its line treated as a control, free of charge. At least one month before
the optimal sowing date the account has to be settled with the owner of the
varieties regarding the use of the seed grain. The distribution of the seed grain
in Hungary is possible by tender, for which the experimental plan in the
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topics mentioned below shall be submitted to the authority involved three
months prior to the sowing date. The expert opinion on the plans is carried
out within one month by the Gene Technology Advisory Committee,
separately examining, whether the planned test is without prejudice the
patent interest of the owner of the variety. The recipient authority of the
applications shall, in contract if necessary, preserve the independence of the
tests from the owners of the variety and ensure the usability of the test results.
In case of environmental and health applications this is without prejudice to
the publishing of the results.

Financial conditions: In the Hungarian tender system invitations in
support of biotechnology, the inclusion of side effects tests into the priorities
should be made compulsory. These invitations to tender cannot be linked to
contributions (it cannot be company based), as in the field of environmental
science there is no entrepreneur with sufficient capital. Furthermore only
applicants independent of the owners of the varieties can be supported from
public tender financing. The settlement of the financial background is also
important as the owners of the varieties do not support this type of
independent testing; however Hungary under all circumstances needs this
within Europe due to the special, differing characteristics of the ecology of
the Pannonian Bio-Geographical Region.

Personal conditions: Any of the investigators of the subdivisions to be
mentioned below shall have a PhD at least in the scientific discipline
involved. The examination of this is the obligation of the recipient authority
of the application, furthermore whether the workplace of the applicant is
suitable for fulfilling the safety requirements of the examination. The director
of the applicant institute shall officially declare this in the plan.

1. Hybrid formation [for the testing, an agricultural engineer with
experience in plant breeding on the given variety + a botanist able for the
determination of species + and a zoologist, expert in Hymenoptera29 are
necessary; for the release license only the results of field tests can be accepted]

1.1. Intraspecific30 hybrid formation
1.1.1. In the case of wind pollinated plants, at 0.5, 1, 2, 3 times the specific

distance applied for seed grain production (e.g., for maize at 200, 400, 800,
1200 meters); the biological floral (concurrent) analysis of the trial with and
without border rows- East-Central European tests [long term test, monitoring
following release] →Agricultural Gene Technology Authority
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1.1.2. In the case of insect and wind pollinated plants, at 0.5, 1, 2, 3 times
of the distance applied for seed grain production (e.g., for canola at 450, 900,
1800, 2700 meters) also with the assessment of the natural pollinators the
biological floral (concurrent) analysis of the vegetation found within the
collection distance – Carpathian Basin tests [long term test, monitoring
following release] → Gene Technology Specialist Authority

1.2. Interspecific31 hybrid formation
1.2.1. In the case of wind pollinated plants, at 0.5, 1, 2 times of the specific

distance applied for seed grain production (e.g., for sugar beet at 1600, 3200,
6400 meters), the biological floral (concurrent) analysis of the trial – East-
Central European tests [long term test, monitoring following release] →
Agricultural Gene Technology Authority

1.2.2. In the case of insect pollinated plants, at 0.5, 1, 2 times the distance
applied for seed grain production (e.g., for canola on the Brassica, Raphanus
and Sinapsis plots established at 2000, 4000, 8000 meters) by the application of
honey-bee hives, but with the assessment of other insect species participating
in the pollination and the biological floral (concurrent) analysis of the
vegetation foundwithin the collection distance – Carpathian Basin tests [long
term test, monitoring following release] → Gene Technology Specialist
Authority

2. Environmental analytical tests– in all cases the isogenic line of the
variety serves as control [for the tests the evaluation of an environmental
chemist experienced in the treatment of plant and soil samples and in
pesticide chemistry, for the analysis the evaluation of an economist and
ecotoxicologist is necessary; for the release permit small-plot tests + the results
of chemical laboratory tests may be accepted]

2.1. In the case of insect resistant plants – the tests shall relate to the active
substance produced by the plant

2.1.1. For a one-component active substance, the distribution amongst the
plastochrones has to be specified for each variety – East-Central European
tests → Gene Technology Specialist Authority

2.1.2. For multi-component active substances, their individual distribution
and change in their proportions in the plastochrones; has to be specified for
each genetic event and variety – East-Central European tests → Gene
Technology Specialist Authority
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2.1.3. A measuring and comparison of a common protein and a common
or one specific to the variety or from a nutritional perspective important
allelochemical32 in the parts that are consumed for each genetic event with
the change in the active substances – East-Central European tests → Gene
Technology Specialist Authority

2.1.4. Preparation of the active substance scale by the measuring of organic
production projected per unit of area – East-Central European tests → Gene
Technology Specialist Authority

2.1.5. Decomposition of the active substance in the stubble remains, with
sampling every two months for each plant part, due to the specificity of the
soil microorganisms separately for sandy, adobe and clay soils – Hungarian
tests → Gene Technology Specialist Authority

2.1.6. Environment analytical comparison for example in the case of the
Cry1 producing33 plants treatment with DIPEL34 in case of Cry3 producing35

plants with NOVODOR FC36 – East-Central European tests → Gene Technology
Specialist Authority

2.2. In case of herbicide tolerant37 plants – the tests have to relate to the
active substance tolerated by the plant, and to the metabolites of this active
substance

2.2.1. The ecotoxicological/toxicological analysis of the change in use of
the herbicide’s active substance (e.g., glyphosate, glufosinate, etc.) linked with
the GM plant (market analysis and its environmental consequences),
comparison with rival technologies → Gene Technology Specialist Authority

2.2.2. The description of the metabolites of the herbicide (e.g., glyphosate-
derivatives) linked with the GM plant and the ecotoxicological impact
assessment of its main derivatives → Gene Technology Specialist Authority

2.2.3. The behaviour of the metabolites of the herbicide (e.g., glyphosate-
derivatives) linked with the GM plant in the environment, with special
consideration to the water polluting ability (e.g., the appearance of glyphosate
and AMPA in the surface, ground and untreated water) – Hungarian tests
[long term test, monitoring following release] → Gene Technology Specialist
Authority
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36 sprayable preparation containing Bacillus thuringiensis var. tenebrionis
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3. Microbiological tests– in all cases their own isogenic line of the variety
serves as control [for the tests the direction of a soil microbiologist
experienced in the treatment of plant and soil samples is necessary; for the
release permit small-plot tests + the results of microbiological laboratory tests
may be accepted]

3.1. In the case of insect resistant plants – the tests have to relate to the
microflora of the soils

3.1.1. In the case of plant produced active substances, the effect of the root
secretion in sandy, adobe and clay soils to the colonisation and activity on the
most important microorganism’s habitat – Eastern-Central European tests
[long term test, monitoring following release] → Gene Technology Specialist
Authority

3.1.2. In case of plant produced active substances, the examination of the
speed of decay of stubble remains at acidic, neutral and alkaline pH –
Hungarian tests [long term test, monitoring following release] → Gene
Technology Specialist Authority

3.1.3. The examination of the speed of decay of stubble remains containing
residues – Hungarian tests [long term test, monitoring following release] →
Gene Technology Specialist Authority

3.2. In case of herbicide tolerant plants – the tests have to relate to the
microflora of the soils

3.2.1. In case of plants producing a new enzyme the effect of the root
secreting metabolite in sand, adobe and in clay soils to the colonisation and
activity of the most important microorganism’s habitat – Eastern-Central
Europe tests [long term test, monitoring following release] →Gene Technology
Specialist Authority

3.2.2. In case of plants producing a new enzyme the examination of the
speed of decay of stubble remains containing metabolites on adobe soil at
acidic, neutral and alkaline pH – Hungarian tests [long term test, monitoring
following release] → Gene Technology Specialist Authority

3.2.3. The examination of the speed of decay of stubble remains containing
residues – Hungarian tests [long term test, monitoring following release] →
Gene Technology Specialist Authority

4. Botanical tests – in all cases the isogenic line serves as control [for the
tests in special cases the direction of a botanist38 with the ability for the
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determination of species and a plant protection engineer is necessary; for the
release permit the results of large-plot tests can be accepted]

4.1. In case of insect resistant plants – the tests shall relate to the habitat
analysis

4.1.1. Uptake of the weed flora of the relevant plant on sand, adobe and
clay soils (necessary for the description of habitat of protected animals) –
Hungarian tests →Agricultural Gene Technology Authority

4.1.2. The creation of provoked hybrids in case of the possibility of species
hybridisation, establishing their probability and their effect on herbivores –
Hungarian tests [long term test, monitoring following release] → Gene
Technology Specialist Authority

4.2. In case of herbicide tolerant plants – the tests have to relate to the active
substance broken down by the modified plant

4.2.1. Uptake of the weed flora of the relevant plant in sand, adobe and in
clay soils (for the examination of the selection of herbicide-tolerant weeds) –
Hungarian tests [long term test, monitoring following release] →Agricultural
Gene Technology Authority

4.2.2. The creation of hybrids in case of the possibility of species
hybridization, establishing their effect as volunteers – Hungarian tests [long
term test, monitoring following release] → Gene Technology Specialist
Authority

5. Zoological examination– in all cases the isogenic line serves as control
[for the tests in special cases the direction of a zoologist is required who is
experienced in species determination, for the laboratory work experienced in
cultivation, and with entomological expertise]

5.1. In the case of insect resistant plants
5.1.1. Searching for specific effects; ecotoxicological tests, which have to

relate to the early stages of development within the sensitive species groups
(e.g., Cry1 toxin –Lepidoptera39 larvae protected in Hungary, L1-L2; Cry3 –
the in Hungary protected or useful Coleoptera40 larvae, L1-L2) (e.g., in case of
plants producing Cry1 toxin on specimens containing Cry1 receptor) –
Carpathian Basin tests [for the release permit the results of laboratory
cultivation can be accepted; long term test, large-plot monitoring following
release] → Gene Technology Specialist Authority
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5.1.2. Searching for aspecific effects; ecotoxicological tests on pollinating
insects (e.g., honey bee) – Eastern-Central European tests [for the release
permit the results of small-plot tests + the results of apiarian laboratory tests
may be accepted; long term test, large-plot monitoring following release] →
Gene Technology Specialist Authority

5.1.3. Searching for aspecific effects in the crop; faunistic analyses41

connected to green plant parts – the examination shall relate to the herbivore
living on the target plants and exclusively to the predator and parasitic
organisms connected to it – Carpathian Basin tests [for the release permit the
results of large-plot tests + the results of laboratory tests may be accepted;
long term test, monitoring following release] → Gene Technology Specialist
Authority

5.1.4. Searching for aspecific effects; faunistic tests connected to necrotic
plant parts – the tests shall relate to animals living on decomposing stubble
remains – Carpathian Basin tests [for the release permit the results of small-
plot tests + the results of laboratory tests may be accepted; long term test,
monitoring following release] → Gene Technology Specialist Authority

5.2. In the case of herbicide tolerant plants
5.2.1. Searching for aspecific effects; ecotoxicological tests on pollinating

insects (e.g., honey bee) – Eastern-Central European tests [for the release
permit the results of small-plot tests + the results of apiarian laboratory tests
may be accepted; long term test, large-plot monitoring following release] →
Gene Technology Specialist Authority

5.2.2. Searching for aspecific effects in the crop; faunistic analyses
connected to green plant parts – the examination shall relate to the herbivore
living on the target plants and exclusively to the predator and parasitic
organisms connected to it – Carpathian Basin tests [for the release permit the
results of large-plot tests + the results of laboratory tests may be accepted;
long term test, monitoring following release] → Gene Technology Specialist
Authority

5.2.3. Searching for aspecific effects; faunistic tests connected to necrotic
plant parts – the tests shall relate to animals living on stubble remains –
Carpathian Basin tests [for the release permit the results of small-plot tests +
the results of laboratory tests may be accepted; long term test, monitoring
following release] → Gene Technology Specialist Authority
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6. Nutritionals tests on vertebral species – in all cases the isogenic line
serves as control [for the tests direction of a nutritionist is necessary; for
release the minimum requirement is the proven harmlessness on animals; in
case of products for human consumption successive tests for ten years shall
be specified]

6.1. In the case of insect resistant plants tests focusing on the active
substance and the main nutritive materials

6.1.1. Complete forage, nutritional and gastroenterological tests on those
developing farmed animals, which consume the plant (e.g., in the case of
maize: green plant parts and silage – cattle; grains – carp, chicken, pigs) [for
the release permit42 the data made public and analysable by the owner of the
variety, that were obtained in an accredited laboratory can be accepted; long
term test, monitoring following release] →Health Gene TechnologyAuthority

6.1.2. Complete forage, nutritional and gastroenterological tests on those
developing game, which might have access to the plants (e.g., in the case of
maize: green plant parts – roe and deer; grains – wild boar, rodents) [for the
release permit the data made public and analysable by the owner of the
variety, that were obtained in an accredited laboratory can be accepted; long
term test, monitoring following release] →Health Gene TechnologyAuthority

6.1.3. In case 6.1.1. and 6.1.2. are ineffective, then subsequent human tests
for ten years [tests of independent group of gastroenterologists; long term
test] → Health Gene Technology Authority

6.2. In the case of herbicide tolerant plants tests focusing on residues and
the main nutritive materials

6.2.1. Complete forage, nutritional and gastroenterological tests on those
developing farmed animals, which consume the plant deliberately (e.g., in
the case of maize: green plant parts and silage – cattle; grains – carp, chicken,
pigs) [for the release permit the data made public and analysable by the
owner of the variety, that were obtained in an accredited laboratory can be
accepted; long term test, monitoring following release] → Health Gene
Technology Authority

6.2.2. Complete forage, nutritional and gastroenterological tests on those
developing game, which might have access to the plants (e.g., in the case of
maize: green plant parts – roe and deer; grains – wild boar, rodents) [for the
release permit the data made public and analysable by the owner of the

POSITIONS OF THE GMO ROUND-TABLE190

42 strongly advised in the critical point of this to repeat the experiment with independent Hun-
garian researchers



variety, that were obtained in an accredited laboratory can be accepted; long
term test, monitoring following release] →Health Gene TechnologyAuthority

6.2.3. In case 6.2.1. and 6.2.2. are ineffective, then subsequent human tests
for ten years [tests of independent group of gastroenterologists; long term
test] → Health Gene Technology Authority

7. Technological tests [for the tests the direction of a plant protection
engineer and an economist is necessary]

7.1. In the case of insect resistant plants
7.1.1. Examination of the effect against the targeted pests – tests of the

owner of the variety [the results of large-plot examination combined with
yield measuring + results of laboratory tests are required for the
authorisation] →Agricultural Gene Technology Authority

7.1.2. Examination of the durability of the effect against the targeted pests
(e.g., the development of Cry1-resistance) – Carpathian Basin tests [in the
laboratory a minimum of a 10 generation examination is required for the
authorisation; long term test, monitoring following release] → Agricultural
Gene Technology Authority

7.1.3. Examination of the economic primary effect – Hungarian tests
[economic analysis (cost – profit and their distribution amongst the social
groups), comparison with rival technologies are required for the
authorisation] → Economic Gene Technology Authority

7.2. In the case of herbicide tolerant plants
7.2.1. Examination of the effect against the targeted pests – tests of the

owner of the variety [the result of large-plot examination joined with yield
measurements is required for the authorisation] → Agricultural Gene
Technology Authority

7.2.2. Examination of the durability of the effect against the targeted pests
(e.g., the following of the selection of weeds resistant to the active substance)
– Carpathian Basin tests [on small-plots a minimum of 4 generation tests is
required for the authorisation; long term test, monitoring following release]
→Agricultural Gene Technology Authority

7.2.3. Examination of the economic primary effect – Hungarian tests
[economic analysis (cost – profit and their distribution amongst the social
groups), comparison with rival technologies are required for the
authorisation] → Economic Gene Technology Authority

Keywords: GM plant; isogenic; seed fund; variety owner; Pannonian Bio-Geographical Region;
interspecific hybrid; intraspecific hybrid; wind pollination; insect pollination; canola;
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sugar beet; honey bee; environmental chemistry; allelochemical; stubble; soil;
microorganism; Dipel; NOVODOR; glyphosate; glufosinate; AMPA; Cry toxin; residue,
weeds; Lepidoptera; Coleoptera; predator; parasitoid; monitoring; dietetics; forage
science; pig; cow; row; deer; wild boar; carp; chicken; Cry-resistance

Data of publication and link: The position of the GMO Round-table, 2006. (November 2)H: 1–7;
http://www.bdarvas.hu/english/gmo_roundtable/idn5855

***

Statement regarding theMON 863maize variety group –
No. I

GMO Round-table

ÉvaÁcs (Kishantos Rural Development Centre, Kishantos; IFOAM); József Ángyán (Committee
onAgriculture of the NationalAssembly); Gábor Bakonyi (Szent István University, Department
of Zoology and Animal Ecology, Gödöllô); Zsuzsa Bardócz (GENØK, Norway); Lea Bauer
(Biokontroll Hungária Kht, Budapest); László Békési (Institute for Small Animal Research,
Department of Honey Bee Keeping, Gödöllô); Béla Darvas (Department of Ecotoxicology and
Environmental Analysis, Plant Protection Institute of the Hungarian Academy of Sciences,
Budapest); Lívia Dömölki (National Federation of Associations for Consumer Protection,
Budapest); András Horváth (Hungarian Academy of Sciences, Institute of Ecology and Botany,
Vácrátót); Zoltán Illés (Central European University, Budapest); Péter Kajner (Hungarian
Environmental Economics Centre, Budapest); György Kövics (Department of Plant Protection,
Centre forAgricultural andApplied Economic Sciences of theUniversity of Debrecen, Debrecen);
Gábor Lövei (University of Aarhus, Faculty of Agricultural Sciences, Department of Integrated
Pest Management Flakkebjerg Research Centre, Slagelse, Denmark); Zoltán Menyhért (Szent
István University, Faculty of Agricultural and Environmental Sciences, Gödöllô); László Papp
(Hungarian Natural History Museum, Budapest); György Pataki (Institute of Business
Economics, Corvinus University Budapest); Árpád Pusztai (GENØK, Norway); Péter Roszík
(Biokontroll Hungária Kht, Budapest); Lajos Rózsa (Animal Ecology Research Group of the
HungarianAcademy of Sciences and Hungarian National HistoryMuseum, Budapest); Mihály
Sajgó (Szent István University, Department of Chemistry and Biochemistry, Gödöllô); András
Székács (Department of Ecotoxicology and Environmental Analysis, Plant Protection Institute of
theHungarianAcademy of Sciences, Budapest); András Takács-Sánta (Eötvös LorándUniversity,
Faculty of Science, Budapest); Endre Tanka (Károli GáspárUniversity of theHungarian Reformed
Church, Faculty of Law and Political Sciences, Department of Environmental Protection and
Agricultural Law, Budapest); Zoltán Varga (University of Debrecen, Faculty of Science,

Department of Evolutionary Zoology and Human Biology, Debrecen)

In the member states of the EU there is a valid authorisation43 for the
import, and the forage and food industry processing of theMON 863 maize
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variety group owned by Monsanto that produces Cry3Bb1 toxin. Monsanto
has not requested authorisation for European field release. The probable
reason for this is that it is the nptII (kanamycin-resistance) free of marker gene
MON 88017 variety group that they assigned for this purpose.44, 45 Over the
above tests are carried out in theMTAMGKI (Agricultural Research Institute),
during which they intend to cross the inbred strains from Martonvásár with
the parent strain carrying the cry3Bb1 gene.46 The long term purpose of this
is to develop a Western corn rootworm resistance variety group based on
Hungarian maize varieties in a joint research programme together with
Monsanto.

The forage and food safety of the MON 863 maize variety group was
established by EFSA (European Food SafetyAuthority) mainly relying on the
documentation of Monsanto marked MSL 18175.47 The contradictions of the
data and messages of this documentation were pointed out by many, for
example also by Árpád Pusztai, a member of Scotland’s National Science
Academy.48 The recently published article of Professor Gilles-Eric Séralini and
his colleagues, who examined the basic data of theMSL 18175 documentation
with several statistical methodologies came to the conclusion that 8% of the
calculable data shows significant variance.49 Taking these into consideration
during the evaluation of the document is unavoidable. The results that in
many aspects cannot be called consistent with reference to its biological
messages primarily questioned the quality of the research work. The kidney
disorders observed in male rats probably shed light on the insufficient
breeding circumstances, whilst the toxic liver alterations recorded in the
females surely deserves more examination with consideration to that in the
case of the Cry toxins this problem already occurred earlier. Our position is
that the contents of the MSL 18175 documentation are not sufficient for
providing a decisive basis for the food safety of theMON 863 maize variety
group for Europe.
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44 http://www.gmo-compass.org/eng/gmo/db/81.docu.html
45 http://gmoinfo.jrc.it/gmp_report.aspx?CurNot=B/HU/06/11/6;
http://gmoinfo.jrc.it/gmp_report.aspx?CurNot=B/HU/06/11/7

46 http://gmoinfo.jrc.it/gmp_report.aspx?CurNot=B/HU/06/11/8;
http://nol.hu/cikk/393705/

47 http://www.monsanto.com/monsanto/content/products/technicalandsafety/
fullratstudy.pdf

48 http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=INTERJU0531
49 http://www.springerlink.com/content/02648wu132m07804/



Based on the above we think:

(Ia) that the GMO Panel of EFSA in the case of theMON 863 has issued an
opinion from a scientific perspective inappropriately based on support of a
permit for forage and food industry utilisation without due foresight,
therefore we recommend that the operating Hungarian gene technology
authorities (Agricultural Gene Technology Authority, Gene Technology
Specialist Authority) to make recommendations for the repeat of the food
safety tests and for the suspension of the European authorisation, or to join
European initiatives of this type;

(Ib) we recommend to the Hungarian authorities dealing with food safety
to urgently re-examine the import of MON 863, probably insignificant in
processed products, and initiate the announcement of a moratorium until the
repeated food safety tests make the reversal of it possible;

(Ic) the Hungarian authorities dealing with food safety to re-examine the
safety of forage and food containing Cry toxins, with special consideration to
the safety of theMON 88017 variety group that produces Cry toxin identical
that of MON 863, for which domestic development test efforts are directed
at. The data in connection with its liver damaging effects should be especially
checked in accordance with the Hungarian forage and food consuming
profile;

(Id) the Hungarian National Assembly should ensure that pursuant to its
five-party resolution the Egészségügyi Géntechnológiai Hatóság és Szakhatóság
(Gene Health Technology Authority and Specialist Authority) should
urgently be formed, which has to deal with this matter as a high priority and
to check after six months what proportion of the contents of the National
Assembly Resolution 53/2006 (XI. 29) OGy has been fulfilled.

Keywords: MON 863; Monsanto; corn rootworm; Cry3Bb1 toxin; nptII, MON 88017; MTA
MGKI; MSL 18175; Gilles-Eric Séralini; Árpád Pusztai; kidney problem; liver toxicity;
EFSA GMO Panel

Data of publication and link: The position of the GMO Round-table, 2007. (June 1) I: 1–2;
http://www.bdarvas.hu/english/gmo_roundtable/idn5856

***
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Statement regarding the planned maize import
of Hungary – No. J

GMO Round-table

ÉvaÁcs (Kishantos Rural Development Centre, Kishantos; IFOAM); József Ángyán (Committee
onAgriculture of the NationalAssembly); Gábor Bakonyi (Szent István University, Department
of Zoology and Animal Ecology, Gödöllô); Zsuzsa Bardócz (GENØK, Norway); Lea Bauer
(Biokontroll Hungária Kht, Budapest); László Békési (Institute for Small Animal Research,
Department of Honey Bee Keeping, Gödöllô); Béla Darvas (Department of Ecotoxicology and
Environmental Analysis, Plant Protection Institute of the Hungarian Academy of Sciences,
Budapest); Lívia Dömölki (National Federation of Associations for Consumer Protection,
Budapest); András Horváth (HungarianAcademy of Sciences, Institute of Ecology and Botany,
Vácrátót); Zoltán Illés (Central European University, Budapest); Péter Kajner (Hungarian
Environmental Economics Centre, Budapest); György Kövics (Department of Plant Protection,
Centre for Agricultural and Applied Economic Sciences of the University of Debrecen,
Debrecen); Géza Márai (Szent István University, Faculty of Agricultural and Environmental
Sciences, Gödöllô); László Orosz (Eötvös Loránd University, Faculty of Science, Department of
Genetics, Budapest); György Pataki (Institute of Business Economics, Corvinus University
Budapest); Árpád Pusztai (GENØK, Norway); Péter Roszík (Biokontroll Hungária Kht,
Budapest); Lajos Rózsa (Animal Ecology Research Group of theHungarianAcademy of Sciences
and Hungarian National History Museum, Budapest); Mihály Sajgó (Szent István University,
Department of Chemistry and Biochemistry, Gödöllô); András Székács (Department of
Ecotoxicology and Environmental Analysis, Plant Protection Institute of the Hungarian
Academy of Sciences, Budapest); Endre Tanka (Károli Gáspár University of the Hungarian
Reformed Church, Faculty of Law and Political Sciences, Department of Environmental
Protection and Agricultural Law, Budapest); Zoltán Varga (University of Debrecen, Faculty of
Science, Department of Evolutionary Zoology and Human Biology, Debrecen)

Because of the poor maize yield due to the drought in 2007 Hungary is in
need of imports.50 According to the meeting of theAgricultural Committee of
the National Assembly on 5th September 2007 (see the comment from József
Karsai)51 those who trade in Hungary possibly intend to import maize from
Brazil for forage purpose.52 Brazil is amongst the three of the most significant
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50 The estimated shortage: 3 million tons – see the writing of Márai p. 8.
http://www.vedegylet.hu/doc/GMkerekasztal13.pdf

51 “At the most recent auction, when from 215 it dropped back to 202 Euro, if I am correct, at
201 Concordia entered the tender, thus Minister József Gráf went ahead and did everything
to try, but he also had his own risks to consider because if he got saddled with it due to the
imported Brazilian maize, it would cost him his job, it is his responsibility why he gave 210
Euro for the maize when the imported Brazilian maize was 190 Euro.”

52 The Ukraine also came up, where however there is limited GMO regulation.



countries in the world (USA,Argentina, Brazil),53 where genetically modified
(GM) plants are grown. Although in Brazil the legal sowing of GM maize
previously was not permitted,54 local news however reported on GM maize
lots imported fromArgentina and of illegal sowings.55 On the grain market it
is mainly the GMmaize or one from this not clarified quality that is cheaper
to buy, thus the Hungarian traders would probably willingly choose these
lots.

The authorisation system of Europe is significantly stricter in regards to
GM plants than of South and NorthAmerica. For example separated storage
and labelling on these continents is not compulsory.As a consequence of this,
mixing of crops of different quality has to be reckoned with. It is not the case
in Europe, where authorisation is at a genetic event level, thus only certain
GM variety groups can be bought in as imports as well as for processing.

In Europe currently the followingmaize variety groups have approval for
(A) forage, (B) import and processing, (C) for release in the Table.

In South America Bt176 maize is also produced and processed, however
this variety group (genetic event) is not authorised in Europe. The GMO
Round-table because of the above makes the following proposal for the
Hungarian decision makers, first of all for the Agricultural Committee of the
National Assembly:

– Due to the moratorium in Hungary, those involved in the Hungarian
market are not to purchase maize lots with GM labelling (over 0.9%). In
the opposite case the Hungarian authorities will be facing an
extraordinary situation, as from the lots illegal seed can be released
even under the strictest control, just as has already happened in the case
of Mexico and Brazil. This only can be avoided by the purchase of the
rough ground lots.
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53 Bt176, Bt11, MON 810, T25 was detected in cracked maize grains from Brazil
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T6S-4D1R2HT-
4&_user=10&_coverDate=10%2F01%2F2005&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view
=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=9271aced8e8c302a8f1
79e2fe8ad4236

54 The GM maize varieties authorised in Brazil: T25 (Bayer CropScience) – authorised from
May 2007 –
http://www.scidev.net/News/index.cfm?fuseaction=readnews&itemid=3635&language=1;
MON 810 (Monsanto) – authorised fromAugust 2007 –
http://www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2007/08/16/materia.2007-08-16.6769437960/
view; SYN Bt11 (Syngenta) – authorised from Sept. 2007 – http://agenciact.mct.gov.br/
index.php?action=/content/view&cod_objeto=45804

55 http://www.agbios.com/main.php?action=ShowNewsItem&id=7155
56 see Roszík’s paper – http://www.hungary.indymedia.org/kepek/suaj/GMOK/GMO
kiad2.pdf p. 7.



– If there is no other solution, then at the time of the maize import (also
when buying from the European Union market) the Hungarian
controlling authorities have to demand the documentation of the lots
regarding genetic events (in known cases irrespective of content, in case
of accidental mixing from 0.9% to be compulsory) The Mezôgazdasági
Géntechnológiai Hatóság (Agricultural Gene TechnologyAuthority, FVM
– Ministry of Agriculture and Rural Development) should pay special
attention to the Hungarian control with random tests. For the import of
the variety groups that are not included in the European approval
system the Hungarian authorities are not to be able to issue even
individual permits. The Country should carry out independent forage
tests with the dominant GM varieties (this is especially relevant in case
of maize producing Cry toxin), for which FVM should announce an
open research application. (This so far did not take place in Hungary
due to the absence of test material.) The judges of the applications
should be nominated by the Géntechnológiai Eljárásokat Véleményezô
Bizottság (Gene Technology Procedures Advisory Committee).

In South America Bt176 maize is also produced and processed, however
this variety group (genetic event) is not authorised in Europe. The GMO
Round-table because of the above makes the following proposal for the
Hungarian decision makers, first of all for the Agricultural Committee of the
National Assembly:

– Due to the moratorium in Hungary, those involved in the Hungarian
market are not to purchase maize lots with GM labelling (over 0.9%). In
the opposite case the Hungarian authorities will be facing an
extraordinary situation, as from the lots illegal seed can be released
even under the strictest control, just as has already happened in the case
of Mexico and Brazil. This only can be avoided by the purchase of the
rough ground lots.

– If there is no other solution, then at the time of the maize import (also
when buying from the European Union market) the Hungarian
controlling authorities have to demand the documentation of the lots
regarding genetic events (in known cases irrespective of content, in case
of accidental mixing from 0.9% to be compulsory) The Mezôgazdasági
Géntechnológiai Hatóság (Agricultural Gene TechnologyAuthority, FVM
– Ministry of Agriculture and Rural Development) should pay special
attention to the Hungarian control with random tests. For the import of
the variety groups that are not included in the European approval
system the Hungarian authorities are not to be able to issue even
individual permits. The Country should carry out independent forage
tests with the dominant GM varieties (this is especially relevant in case
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of maize producing Cry toxin), for which FVM should announce an
open research application. (This so far did not take place in Hungary
due to the absence of test material.) The judges of the applications
should be nominated by the Géntechnológiai Eljárásokat Véleményezô
Bizottság (Gene Technology Procedures Advisory Committee).

– The purchased animal food made from maize lots that reaches the
labelling threshold should be obliged to be labelled with the genetic
event. It should be strictly checked that it has taken place.

– The weighting of multiple modification should be based on the
transgene content, thus the 0,5+0,5% pollution of a variety group
containing two transgenes should be marked with a value of 1%, thus
have obligatory labelling.

As a preliminary for the above we would like to draw attention also to the
Hungarian Soya import, according to which only the MON 40-3-2 genetic
event has type ’A’ and ’B’ license, however despite the regular imports the
majority of the Hungarian animal food producing factories have not yet
legally solved the distinctive marking of their products.56

Keywords: feed; GM soy; MON 40-3-2; GM maize; DAS-1507; DAS-59122; SYN-Bt11; Bt176;
GA21;MON 810;MON 863; NK603; T25

Data of publication and link: The position of the GMO Round-table, 2007. (October 11) J: 1–2;
http://www.bdarvas.hu/english/gmo_roundtable/idn5857
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Genetic event Benefit Owner of the variety Authorisation
Hungarian
position

1507
(DAS-1507-1)

European corn
borer resistance

Pioneer/DowAS A

59122
(DAS-59122-7)

European corn
borer resistance

DowAS/Pioneer A, B

Bt11
(SYN-Bt11-1)

European corn
borer resistance

Syngenta A

Bt176
(SYN-EV 176-9)

European corn
borer resistance

Syngenta withdrawn

GA21
(MON 21-9)

glyphosate-
tolerant

Monsanto A

MON 810
European corn
borer resistance

Monsanto A, B, C
sowing
moratorium (- C)

MON 863
European corn
borer resistance

Monsanto A, B

NK603
(MON 603-6)

glyphosate-
tolerant

Monsanto A

T25
(ACS 3-2)

glufosinate-
tolerant

Bayer CropScience A, B, C



Statement regarding labelling of multiple times (stacked)
genetically modified varieties – No. K.

GMO Round-table

ÉvaÁcs (Kishantos Rural Development Centre, Kishantos; IFOAM); József Ángyán (Committee
onAgriculture of the NationalAssembly); Gábor Bakonyi (Szent István University, Department
of Zoology and Animal Ecology, Gödöllô); Zsuzsa Bardócz (GENØK, Norway); Lea Bauer
(Biokontroll Hungária Kht, Budapest); László Békési (Institute for Small Animal Research,
Department of Honey Bee Keeping, Gödöllô); Béla Darvas (Department of Ecotoxicology and
Environmental Analysis, Plant Protection Institute of the Hungarian Academy of Sciences,
Budapest); Lívia Dömölki (National Federation of Associations for Consumer Protection,
Budapest); Ferenc Gyulai (Szent István University, Faculty of Agricultural and Environmental
Sciences, Gödöllô); András Horváth (HungarianAcademy of Sciences, Institute of Ecology and
Botany, Vácrátót); Zoltán Illés (Central EuropeanUniversity, Budapest); Gábor Lövei (University
of Aarhus, Faculty of Agricultural Sciences, Department of Integrated Pest Management
Flakkebjerg Research Centre, Slagelse, Denmark); Péter Kajner (Hungarian Environmental
Economics Centre, Budapest); György Kövics (Department of Plant Protection, Centre for
Agricultural andApplied Economic Sciences of the University of Debrecen, Debrecen); György
Pataki (Institute of Business Economics, Corvinus University Budapest); Árpád Pusztai
(GENØK, Norway); Péter Roszík (Biokontroll Hungária Kht, Budapest); Lajos Rózsa (Animal
Ecology Research Group of the Hungarian Academy of Sciences and Hungarian National
History Museum, Budapest); Mihály Sajgó (Szent István University, Department of Chemistry
and Biochemistry, Gödöllô); András Székács (Department of Ecotoxicology and Environmental
Analysis, Plant Protection Institute of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest); Endre
Tanka (Károli Gáspár University of the Hungarian Reformed Church, Faculty of Law and
Political Sciences, Department of Environmental Protection and Agricultural Law, Budapest);
Zoltán Varga (University of Debrecen, Faculty of Science, Department of Evolutionary Zoology

and Human Biology, Debrecen)

The European Commission on 8th June 2007 (SCFCAH sitting)57 proposed
in a document that when labelling food manufactured from the hybrids of
the genetically modified (GM) varieties (multiple times modified varieties)
the values containing (A+B)/2, (A+B+C)/3 GMO should be used for
calculations instead of the A+B…A+B+C transgene used so far, thus the
obligatory labelling threshold value would be determined this way. In
connection with this, the standpoint of the GMO Round-table is as follows:
the GM labelling is necessary in Europe in all cases, even if it below 0.9%, in
so far as the action of modification is known. This is called the labelling
threshold. If the food or forage contains GM components over 0.9% as a result
of accidental or technologically unavoidable mixing the manufacturer is
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obliged to label it, if they fail to do so they can be fined. The labelling of GM
content under 0.9% has already proved legally unmanageable, as the
manufacturer only had to declare that they had not been aware of this fact.

The judgement on GM content so far, in cases containing one transgene,
took place by adding up the contained transgene proportions (e.g., A+B –
0.3%+0.4% → labelling is not obligatory; A+B – 0.5%+0.4% → labelling is
obligatory). According to the recommendation of the document mentioned
this would change, in case of an event containing several transgenes. The
problems of the official laboratories carrying out the analytical tests based on
the simple examples are as follows:

Therefore the result of the determination is awkward from the perspective
of official measurement, if the genetic event contains multiple copies (W1a →
W1b; X1+W1a → X1+W1b) and we would proceed according to the
recommendation. The substantial content of the mixtures is unclear if hybrids
containing multiple transgenes together are also found in them.

According to the recommendation of SCFCAH as a special example a
multiple modified variety is where the occurrence of the ’A’ and ’B’
transgenes is identical. This is however only a fiction, as the measuring
uncertainty is around 20–30%, therefore 35% ’A’ and 65% ’B’ can still be a
multiple modified variety. All this is diluting the legal boundaries of the
provision, and provides opportunity for individually tailored measures.
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Notes: IP – the number of the determined interlocking point; TT – transgene type; MT – modification
type; A and B – single type transgene; AB – two transgenes with two interlocking point; A+AB – the
physical mixture of one single and one multiple modified variety.

Event IP TT Copy
Measured

%
MT Copy % Result Note

X1 1 A 1 0.5 single 0.5 not marked

Y1 1 B 1 0.5 single 0.5 not marked

W1a 2 AB 1+1 0.5+0.5 multiple 0.5+0.5 marked

W1b 2 AB 1+1 0.5+0.5 multiple (0.5+0.5)/2 not marked faulty

X1+W1a 3 A+AB 1+1+1 0.3+0.3+0.3 mixed 0.3+0.3+0.3 marked

X1+W1b 3 A+AB 1+1+1 0.3+0.3+0.3 mixed
0.3+((0,3+
0.3)/2)

not marked faulty



There is also a toxicology problem with the above recommendation, as it
treats the effects of the transgenes with differing biological effects as the same.
If besides a gene containing Cry toxin, there is one producing an enzyme
which induces the metabolism of glyphosate, the two cannot be treated as
identical, as with one of them a bacterial toxin enters the body (the target
organ is potentially the liver), whilst with the other, helping the glyphosate
tolerance of the plant, there is a chance for chemical residue accumulation,
which causes a hormone module effect.

It is a toxicological nonsense to label the two effects as one, as their so
called ’biological footprint’ is not the same.

Based on the above, the expert community of the GMO Round-table joins
the Hungarian initiative, which deeply disagrees with the ill-advised
recommendation of SCFCAH, andwhich would allow the increase of the 0.9%
labelling threshold (in the case of varieties containing two transgenes to 1.8%,
in case of varieties containing three transgenes to 2.7% etc.). The text of the
extended GMO Szakbizottság (Specialist Committee) meeting of Magyar
Élelmiszer-Biztonsági Hivatal (Hungarian Food Safety Office –MÉBIH) on 29th
October 2007 is as follows:

“Position taken in connection with the analysis of the GMO hybrids
(»stacked events«) (in connection with the working material of the European
Commission labelling threshold for GM food, forage and for the GM
hybrids«)

We the undersigned, the representatives of MÉBIH GMO Szakbizottság,
GMO Round-table operating next to the Environmental Committee of the
NationalAssembly and the Hungarian GMO laboratories (amongst them the
official laboratories), publish the following position:

– At present there is no such analytical method with which the GMO
hybrids (»stacked events«) can be clearly demonstrable, traceable and
identifiable without any doubt in the mixed seed grain, forage and food
samples.

– This is also true even if currently gene combinations, that only occur in
hybrid forms, do exist (e.g., the cotton with marking 281-24-236/3006-
210-23).

– In connection with this we raise attention that this uncertainty has an
effect on the work of the analytical laboratories and of authorities,
therefore we do not agree to any initiations which is directed towards
that these analytical laboratories and authorities should take the
consequences of this uncertainty.

– We recommend determining the GMO content of the tested (food or
forage) sample, further according to the content of point (2) of Article
12 and point (2) of Article 24 of the Regulation 1829/2003/EC of the
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European Parliament and Council and to the content of point V. 4 of
the recommendation (2004/787/EC) on 4th October 2004 of the
Commission, according to which »the results of the quantitative
analysis should be expressed as the percentage of GM DNS copy
numbers in relation target taxon-specific DNS copy numbers calculated
in terms of haploid genomes« if such a certified reference is available.”

Signed: Klára Dallmann, Béla Darvas, Dénes Dlauchy, Katalin Ertseyné Peregi, Barnabás
Jenes, Ágnes Bihari, Béla Maczák, Adrienn Micsinai, Gábor Polgár, Katalin Rodics, Péter
Roszík, Ferenc Schmidt, András Székács, Tamás János Szigeti, Éva Táborhegyi, Boldizsár Vajda
and Tímea Vértes.

There is a possibility for institutional support joining the initiative of the
MÉBIH GMO Szakbizottság.58

Keywords: GM labelling; SCFCAH; stacked events; Hungarian Food Safety Office; MÉBIH;
analysis; PCR; certified reference

Data of publication and link: The position of the GMORound-table, 2007. (November 29)K: 1–2;
http://www.bdarvas.hu/english/gmo_roundtable/idn5858
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Figure 11: Maize pollen on Althae officinalis –
Kukorica pollen Althae officinalis-on

(Photo 11: Éva Lauber and Béla Darvas)



Statement regarding the gene bank network
of Hungarian cultivated plants – No. L.

GMO Round-table
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(Committee onAgriculture of the NationalAssembly); Gábor Bakonyi (Szent István University,
Department of Zoology and Animal Ecology, Gödöllô); Lea Bauer (Biokontroll Hungária
Nonprofit Kft, Budapest); László Békési (Institute for Small Animal Research, Department of
Honey Bee Keeping, Gödöllô); Béla Darvas (Department of Ecotoxicology and Environmental
Analysis, Plant Protection Institute of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest); Lívia
Dömölki (National Federation of Associations for Consumer Protection, Budapest); Ferenc
Gyulai (Szent István University, Faculty ofAgricultural and Environmental Sciences, Gödöllô);
András Horváth (HungarianAcademy of Sciences, Institute of Ecology and Botany, Vácrátót);
Zoltán Illés (Central European University, Budapest); Gábor Lövei (University of Aarhus,
Faculty of Agricultural Sciences, Department of Integrated Pest Management Flakkebjerg
Research Centre, Slagelse, Denmark); Péter Kajner (Hungarian Environmental Economics
Centre, Budapest); György Kövics (Department of Plant Protection, Centre for Agricultural
and Applied Economic Sciences of the University of Debrecen, Debrecen); Géza Márai (Szent
István University, Faculty of Agricultural and Environmental Sciences, Gödöllô); Zoltán
Menyhért (Szent István University, Faculty of Agricultural and Environmental Sciences,
Gödöllô); György Pataki (Institute of Business Economics, Corvinus University Budapest);
Péter Roszík (Biokontroll Hungária Nonprofit Kft, Budapest); Lajos Rózsa (Animal Ecology
Research Group of the Hungarian Academy of Sciences and Hungarian National History
Museum, Budapest); Mihály Sajgó (Szent István University, Department of Chemistry and
Biochemistry, Gödöllô); András Székács (Department of Ecotoxicology and Environmental
Analysis, Plant Protection Institute of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest); Endre
Tanka (Károli Gáspár University of the Hungarian Reformed Church, Faculty of Law and
Political Sciences, Department of Environmental Protection andAgricultural Law, Budapest);
Zoltán Varga (University of Debrecen, Faculty of Science, Department of Evolutionary Zoology

and Human Biology, Debrecen)

The significant decay in the funding status of the agricultural R&D
institutions may lead to mergers of institutions of both the Hungarian
Academy of Sciences59 and the Ministry of Agriculture and Rural
Development,60 and even raises the possibility of their subsequent
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privatization. In parallel to the process impoverishing and eventually
abolishing agricultural research in Hungary, the gene pool of cultivated plants
committed to the care of these institutions may perish or undergo transfer of
ownership.61 The most typical event of this process so far is the abolishment
of the independent status of the Institute ofAgrobotany at Tápiószele (TABI),
holding a set of 80 thousand seed varieties, followed by the approach of the
new owner (Central Agricultural Office,MgSzH) to this heritage.62

The GMO Round-table – in concordance with main statements of the
October 25, 2007 meeting of the Plant Gene Bank Council – on the basis of
the contributions and dispute at its December 6, 2007 meeting63 states the
following and brings it to the knowledge of the President of the Republic of
Hungary (László Sólyom), the President of the Hungarian Academy of
Sciences (Szilveszter E. Vizi) and the HungarianMinister of the Environment
and Water (Gábor Fodor), with requesting immediate measures from the
Minister of Agriculture and Rural Development (József Gráf):

(i) The collection of domestic local varieties and species selection playing
a key role in the development of sustainable agriculture is a result of the
outstanding professional efforts of generations of horticulturists, smallholders
and plant-breeders, and as such, has to be treated as part of the national
heritage.64 In our opinion, the conservation of such a natural resource –
similarly to the provision of the financial basis sufficient to carry out this work
– is an outstanding task of the government.65

(ii) The Convention on Biological Diversity (Rio de Janeiro, 1992)
recognises the genetic diversity of the species found at the given region as
sovereign property of the given countries. The Convention specifies it as an
obligation of the given countries to protect their biodiversity. Hungary has
signed and ratified this Convention, which results in immediate
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consequences. The national gene bank network represents – particularly at
times of the incursion of genetic technologies – a prominent original value, as
novel local varieties may be developed solely on the basis of this gene pool.
This heritage is not protected by appropriately strict laws representing
extensively our national interests. The registration and rescue of our heritage
of this kind is an urgent task, as the present fate of the institutions providing
the gene conservation of field plants, legumes, fruits and grape, as well as
forestry cultures is totally uncertain. The uniform governance of the gene
banks – harmonised with the genetic preservation of species both on the basis
of TABI and native – has to be solved. According to the corresponding
government decree announced in 2004 and the presently effective FAO
agreement, the responsible party for these activities is the Minister of
Agriculture and Rural Development.

(iii) The professional supervision of the gene bank network of cultivated
plants has to be assigned to the Plant Gene Bank Council, to be extended in
staff. The Council elects office-bearers (President, Secretary and Leaders of
Technical Branch Working Groups) from their own members on the basis of
vote majority.66

(iv) Upon the prompt legislation of the act guaranteeing the security of the
gene banks of cultivated plants, separate legal regulations of the gene banks
of domestic animals has to be elaborated.

(v) Finally, attention is being called to the fact that separate legal
regulations of the establishment and operation of microbial gene banks is also
needed, as these gene banks are of importance equally from the aspects of
agriculture, industry and national security.

Keywords: Agrobotany Institute at Tápiószele; TABI; Plant Gene Bank Committee; national
heritage; biological diversity; gene bank of cultivated plants; microbial gene bank

Data of publication and link: The position of the GMO Round-table, 2008. (January 10), L: 1–2.
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Statement regarding the GM contamination
of seed batches – No. M.

GMO Round-table

Éva Ács (Kishantos Rural Development Centre, Kishantos; IFOAM); József Ángyán
(Committee onAgriculture of the NationalAssembly); Gábor Bakonyi (Szent István University,
Department of Zoology and Animal Ecology, Gödöllô); Zsuzsa Bardócz (GENØK, Norway);
Lea Bauer (Biokontroll Hungária Nonprofit Kft, Budapest); László Békési (Institute for Small
Animal Research, Department of Honey Bee Keeping, Gödöllô); Béla Darvas (Department of
Ecotoxicology and Environmental Analysis, Plant Protection Institute of the Hungarian
Academy of Sciences, Budapest); Lívia Dömölki (National Federation of Associations for
Consumer Protection, Budapest); Ferenc Gyulai (Szent István University, Faculty of
Agricultural and Environmental Sciences, Gödöllô); András Horváth (HungarianAcademy of
Sciences, Institute of Ecology and Botany, Vácrátót); Péter Kajner (Hungarian Environmental
Economics Centre, Budapest); Zoltán Menyhért (Szent István University, Faculty of
Agricultural and Environmental Sciences, Gödöllô); György Pataki (Institute of Business
Economics, Corvinus University Budapest); Katalin Pecsenye (University of Debrecen, Faculty
of Science, Department of Evolutionary Zoology and Human Biology, Debrecen); Árpád
Pusztai (GENØK, Norway); Péter Roszík (Biokontroll Hungária Nonprofit Kft, Budapest);
Lajos Rózsa (Animal Ecology Research Group of the Hungarian Academy of Sciences and
Hungarian National History Museum, Budapest); Mihály Sajgó (Szent István University,
Department of Chemistry and Biochemistry, Gödöllô); András Székács (Department of
Ecotoxicology and Environmental Analysis, Plant Protection Institute of the Hungarian
Academy of Sciences, Budapest); Endre Tanka (Károli Gáspár University of the Hungarian
Reformed Church, Faculty of Law and Political Sciences, Department of Environmental
Protection and Agricultural Law, Budapest); Gábor Vajta (University of Aarhus, Faculty of
Agricultural Sciences, Department of Animal Nutrition and Physiology, Tjele, Denmark),
Zoltán Varga (University of Debrecen, Faculty of Science, Department of Evolutionary Zoology

and Human Biology, Debrecen)

Approximately 70000 tons of maize are being produced annually in
cultivation areas in Hungary. In addition to the fulfilment of domestic
demands, a significant proportion (60–70%) of the seeds produced is
sold on international markets, at a value over several ten billions of
HUF. The majority of the seed export is directed to France, Germany
and Italy.

It is the first occasion that the European Union attempts to establish limit
sin purity for the seeds of commercial maize. The proposed values for official
limit range between 0 and 0.9%, and a remarkably sharp debate is expected
regarding the acceptable limit. The reason behind this issue is the fact that
should a limit of anymagnitude be allowed, the country in fact loses its GMO-
free status, even if remains formally free of GMOs according to the permissive
EU regulations. The authorisation of a labelling threshold of even 0.1%
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represents the occurrence of a substantial number of individual GM maize
plants yielding GMmaize seed.

This value also applies to maize fields in GMO-free regions in Hungary.
The vast majority of present maize hybrids are owned by international
companies. These firms produce a part of the seeds in countries – primarily
in South Africa – without GMO-free status. Therefore, the chance of import
of GM contaminated seeds from these countries is significant. A permissive
requirement level is advantageous for these countries, while substantially
deteriorating our present possibilities.

The limit of detection of the transgene is 0.05%, but only 0.1% is
routinely achievable. The domestic laboratories (6 labs altogether) analyse
approximately 1500 samples annually. The price of qualitative and
quantitative analysis is 30000 and 60000 HUF/sample, respectively. This
corresponds to an overall annual cost of approximately 60 million
HUF/year – today, when production of GM crops is absent. The strictness
of the required seed purity value affects sampling by strongly increasing
the required number of samples per batch. Due to optimisation of the
operation costs, the objective of the seed industry is to avoid zero tolerance.
The launch of the passive GM production has to be analysed from the
aspect of the government budget as well, as in the case of authorization of
the contamination level the number of batches to be analysed and possible
to market only with certification will suddenly jump up, and the present
laboratory capacity will hardly be capable to cope with. In parallel, the
costs of the official inspection and labelling, as well as handling and storage
will exponentially grow, because the commercial maize seed produced
on 25000 ha will have to be sampled to be able to find 0.1% contamination
in it.

It is of utmost importance that genetic modification is not observable on
the plant, therefore, manual selection cannot be applied in seed production,
either. In contrast, the entire present process of seed production – from the
raw material to F1 generation – is built on inspection on the basis of field
(sensory) observation and small plot variety production, dismissal of the non
phenotypical individuals by manual removal. Seed plots are tested for non
phenotypical plants from the 5–6-leaf stage until the end of flowering, and
atypical kernels are discarded even on the processing conveyer belt. These
manipulations cannot be applied for removal of the non phenotypical hybrids
of GM origin.

On the basis of the above mentioned, the community of the GMO Round-
table advises the Agricultural Committee of the Hungarian Parliament to
have an accurate cost estimationmade corresponding to the routine detection
level, 0.1%. In addition, we propose that Hungary should only accept seed
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produced in a GMO-free country.67 In parallel, broad embracement of the
domestic varieties would be required. We also put the notion forward that
the Hungarian negotiators join the strictest alternative possible during the
EU debate, because in our opinion, the interest of the country requires so.
Otherwise Hungary maintains its GMO-free status only formally, leading to
the severe territorial restraint in its basic seed production and ecological
agriculture (high level isolation requirements, strict separation), where only
the complete elimination of GMO-contamination (0%) remain as only
acceptable solution.

Keywords: seed; labelling threshold; GMmaize; limit of detection; cost of detection; selection;
seed production; organic farming

Data of publication and link: The position of the GMO Round-table, 2008. (March 8)M: 1–2.
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contains, „…to facilitate traceability of seed lots, the importer is required to inform the Cen-
tral Agricultural Office (MgSzH) about the fact of seed import, regarding seed lots exceed-
ing 2 kg in volume originated from any third country, promptly upon the arrival of the lot.
MgSzHmay take, within a reasonable deadline, official samples to posteriorly inspect vari-
ety purity by random sampling.”

Figure 12: Polygonia (Nymphalis) c-album larva –
Polygonia (Nymphalis) c-album lárva

(Photo: Polgár A. László)
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„…a fajtatulajdonos a bevezetés elôtti négy évben
köteles évente a szóban forgó GM-fajtából és annak
izogenikus vagy kontrollként kezelhetô vonalából a
géntechnológiai hatóságok által szükségesnek tartott

mennyiségû, ingyenes, garantált minôségû
vetômagot/terméket rendelkezésére bocsátani”

“…the owner of the variety is obliged
to provide guaranteed quality seed grain,

annually in the four years prior to the release,
in the quantity deemed necessary by the
Gene Technology Authority from the

GM variety in question, or from its isogenic lin
or its line treated as a control, free of charge”




