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Hazánk GMO mentes stratégiája

- 53/2006. (XI. 29.) OGY határozat
a géntechnológiai tevékenységgel, annak 
mezőgazdasági és élelmiszer-előállítási 
alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekről 
és az ezeket érintő magyar stratégiáról
- Védzáradék bevezetése
- Alaptörvény XX. Cikk: GMO mentes 
mezőgazdaság
- Uniós irányelv alapján a GMO termesztés 
megtiltása
- GMO mentes jelölés



A jogszabály megalkotásának 
indokai

 Uniós előírás: a GMO-összetevőt tartalmazó 
élelmiszerek és takarmányok jelölésére

 A GM takarmányt fogyasztó állatok tejét, 
húsát, tojását nem kell jelölni

 Igény az  „inverz jelölésre” (fordított 
jelölésre), a GMO-mentesség címkézésére 

 A fogyasztók megfelelő tájékoztatása, 
garantáltan GMO mentes élelmiszerhez való 
hozzáférése (választási lehetőség)

 Igény az ipar részéről



Szabályozás az Európai Unióban

 GMO-s jelölésre nincsen uniós előírás
 Tagállamok bevezethetnek ilyen jelölést
 Ausztria
 Németország
 Franciaország
 Szlovénia
 Dél-Tirol
 Duna Szója Szövetség
 Magyarország



Dilemmák a tervezet kidolgozása 
során

- Mire terjedjen ki a rendelet hatálya?

◦ Bármilyen élelmiszerre, takarmányra vagy csak 
szűkebb körre?

- Vadon élő állatoktól származó élelmiszerek jelölése?

- Hány százalékban legyen megengedett a GMO 
szennyezettség (véletlen, technikailag elkerülhetetlen)

- Hús, hal, tej, tojás jelölése esetén mikortól kezdve 
kell az állatnak GMO mentes takarmányon élnie?

- Milyen fokú elkülönítés legyen a GMO mentes termék
előállítása során?



Magyar szabályozás

 A GMO-mentességre utaló jelölésről szóló 
61/2016. (IX. 15.) FM rendelet

 Hatályos: 2016. 09. 20-tól.
 A rendelet előírásainak meg nem felelő 

csomagolóeszközök és címkék 2017. 
január 1-jéig használhatóak fel, + az ilyen 
jelöléssel ellátott termékek 
minőségmegőrzési vagy fogyaszthatósági 
idejük lejártáig forgalomba hozhatók.

 Alkalmazása önkéntes



A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a következő termékek előállítására, 
forgalomba hozatalára, jelölésére és ellenőrzésére terjed ki:
1. a végső fogyasztóknak szánt, előrecsomagolt és nem 
előrecsomagolt
a) friss, hűtött, fagyasztott hús,
b) friss, hűtött, fagyasztott hal,
c) tej,
d) tojás,
e) méz és egyéb, étkezési célra szánt méhészeti termékek,
f) növények és növényi termékek, 
g) az a)–f) pont szerinti összetevőket tartalmazó 
élelmiszerek, 
2. a GMO-mentes takarmányok.



Jelölési szabályok alkalmazásának 
területei

A rendelet hatálya kiterjed a GMO-mentes 
jelölés

 csomagoláson

 címkén

 kísérő okmányon

 a végső fogyasztó számára elérhetővé tett 
dokumentumban

való alkalmazására.



Milyen termékeken tüntethető fel 
a GMO-mentességre utaló jelölés?

 A GMO-mentes termelésből származó 
takarmányokon és élelmiszereken

 Növényi eredetű termékeken: ha az EU-
ban a növényfaj géntechnológiával
módosított fajtája termesztési vagy
forgalomba hozatali engedély tárgyát
képezte vagy képezi (kukorica, szója, 
repce, cukorrépa)



Mikor nem alkalmazható a GMO-
mentességre utaló jelölés?

a) vadon élő, táplálkozásában nem 
nyomonkövethető állatból származó 
termékek esetén,

b) GMO-s takarmányként és élelmiszerként 
jelölendő termékek esetén.

(Jelölési határérték a szennyeződésre: 
legfeljebb 0,9 %, ha a GMO előfordulása 
véletlen és technikailag elkerülhetetlen.)



Felhasználható GMO-s termékek a 
GMO-mentes termelés során

1. GMO-ból álló vagy GMO segítségével 
előállított állatgyógyászati készítmény,
2. a) GMO-ból előállított takarmány- vagy 
élelmiszer-adalékanyag, technológiai 
segédanyag vagy enzim,
b) GMO segítségével előállított élelmiszer-
adalékanyag, technológiai segédanyag vagy 
enzim, 
ha az uniós rendeletek alapján ökológiai 
takarmány vagy élelmiszer előállításához 
felhasználható.



Megengedett határérték a GMO 
szennyezettségre

A GMO-mentes jelöléssel ellátott növényi 
eredetű takarmány és élelmiszer GMO-t 
legfeljebb 0,1%-ban tartalmazhat, ha 
- - a GMO az Európai Unióban forgalomba 

hozatali engedéllyel rendelkezik és 
- - a takarmányban vagy élelmiszerben való 

előfordulása véletlen vagy technikailag 
elkerülhetetlen.

Több összetevőből álló takarmány és 
élelmiszer esetén: határértéket az egyes 
összetevőkre kell alkalmazni.



Mikortól kezdve kell az állatot 
GMO-mentes takarmánnyal etetni?

a) emlősállatok: legalább az 
elválasztást követően

b) szárnyasok: háromnapos kortól 
kezdve

c) minden más esetben: az állat 
születésétől vagy kelésétől kezdve



Átállási idő a GMO-mentes 
termelésre

Átállási idő:
a) szarvasmarhafélék, juh és kecske:
aa) tej lefejését megelőző legalább három hónap,
ab) húsának jelölésekor a levágását megelőző legalább 
tizenkét hónap;
b) sertés: levágást megelőző legalább négy hónap;
c) baromfifélék:
ca) tojások előállítási idejét megelőző legalább hat hét,
cb) húsának jelölésekor a levágást megelőző legalább 
három hónap;
d) pulyka: levágását megelőző legalább három hónap.



Méhészeti termékeken a GMO-
mentes jelölés feltételei

A méhészeti termék olyan kaptárból 
származik, amely a méhészeti termék 
kinyerését megelőző legalább egy éven át 
megfelelt az alábbi feltételeknek:

a) a kaptár 5,5 km-es körzetében a nektár-
és virágporforrásokat géntechnológiával 
nem módosított növények képezik,

b) a méhek takarmánya nem tartalmaz 
GMO-t vagy GMO-ból előállított összetevőt.



A GMO-mentességre utaló szöveg
feltüntetése

1. „GMO-mentes termelésből” 

2. Hús, hal, tej, tojás és ezeket tartalmazó élelmiszer esetén a „GMO-
mentes termelésből” szöveggel egy látómezőben fel kell tüntetni: „a 
hús/tej/tojás GMO-mentes takarmánnyal etetett állattól származik”, illetve 
„a hal GMO-mentes takarmánnyal volt etetve”.

3. Több összetevőből álló takarmány és élelmiszer megnevezésében csak 
akkor tüntethető fel, ha 

- a termék kizárólag GMO mentes termelésből származó összetevőket 
tartalmaz és

- a növényi eredetű összetevő esetén a növényfaj GM fajtája termesztési 
vagy forgalomba hozatali engedély tárgyát képezte (kivéve víz, só, a GMO-
mentes termelésben felhasználható adalékanyag, technológiai segédanyag, 
enzim).



A GMO-mentességre utaló szöveg
feltüntetése - folyt.

4. Ha a GMO-mentes jelölés nem alkalmazható az 
összes összetevőre:

a GMO-mentességre utaló szöveg 

- az összetevők listájában az érintett összetevő neve 
után vagy 

- az összetevők listája után megjegyzésben tüntethető 
fel, 

feltéve, hogy a GMO-mentes termelésből származó 
összetevő a takarmány vagy az élelmiszer tömegének 
legalább 10%-át kiteszi.



A GMO-mentességre utaló szöveg
feltüntetése - folyt.

5. A GMO-mentes jelöléssel ellátott 
termékekkel kapcsolatos tájékoztatás nem 
sugallhatja, hogy 
- a termék GMO-mentessége révén 
különleges tulajdonságokkal, érzékszervi 
vagy táplálkozási jellemzőkkel rendelkezik,
- az egészségre vagy a környezetre 
gyakorolt hatása kedvezőbb, mint a 
hasonló, GMO-mentességre utaló jelöléssel 
el nem látott termékeké.



A létesítményekre vonatkozó 
előírások

- A GMO-mentes takarmányt vagy 
élelmiszert előállító létesítmény egésze 
vonatkozásában be kell tartani az 
előírásokat.
- De! Lehetséges a GMO-mentes termelés 
térben vagy időben való különválasztása a 
nem GMO-mentes termeléstől. 
- A keveredés megakadályozását a 
raktározás és a szállítás során is biztosítani 
kell.



A GMO-mentesség igazolása

- Termékek és felhasznált anyagok nyomon-
követhetőségét biztosítani kell. 
- Dokumentumokkal kell alátámasztani a 
feltételek teljesülését.
- Ha a származási országban engedélyezett az 
adott növény géntechnológiával módosított 
fajtájának termesztése, szállítmányonként 
akkreditált vagy hatósági laboratórium 
laborvizsgálati eredményével kell igazolni a 
GMO-mentességet.
- Dokumentumokat a forgalomba hozataltól 
számított 5 évig meg kell őrizni.



A GMO-mentesség ellenőrzése

- Hatósági ellenőrzés: az élelmiszerláncról 
és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 
XLVI. törvény és végrehajtási rendeletei 
alapján 

- Az előállítónak vagy forgalmazónak 
önellenőrzést kell végeznie.



Védjegy

 A GMO-mentességre utaló védjegy 
bevezetésére is sor fog kerülni

 További piaci előny a terméket előállító és 
forgalmazó vállalkozás számára.

 Tanúsító védjegy, ábrával.



Várt hatások

 Van kereslet a GMO-mentes termékek 
iránt

 Fogyasztói tudatosság növekedése

 GMO-mentes élelmiszerlánc 
növekedésével a termékek az 
árérzékenyebb fogyasztók számára is 
elérhetőbbé válnak

 Méhészeti termékek vezető szerepet 
tölthetnek be



Köszönöm a megtisztelő 
figyelmet!


