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Bevezetés

Az emberiség a 20. században 

megismerte a földi élet informáci-

óját hordozó molekulát (DNS) és 

képessé vált annak módosítására. 

Tudományos és gazdasági szem-

pontból ez fordulópontot jelentett 

az emberi civilizáció jövőjét illető-

en, mert képessé váltunk arra, hogy 

a környező élővilág fajait – beleért-

ve a növényfajokat és fajtákat is – mi 

magunk változtassuk meg a saját 

igényeinknek megfelelően. El kell 

ismernünk, hogy a géntechnológia 

eszköztára tudományos szempont-

ból beláthatatlan lehetőségeket ad 

az emberiség kezébe. Nem szabad 

azonban összetéveszteni a tudomá-

nyos jelentőséget a géntechnológia 

felhasználásával előállított kereske-

delmi termékek gazdasági értéké-

vel. Ez a dolgozat nem a géntechno-
lógia tudományos jelentőségével és 
problémáival, hanem a géntechno-
lógia kereskedelmi termékeivel, a 
GM-fajtákkal, és azok termesztési 
tapasztalataival foglalkozik.

A géntechnológia alkalmazása a 

gyógyszeriparban, az orvosi diag-

nosztikában és a növénynemesí-

tésben már elkezdődött. A mező-

gazdaságban megindult a verseny 

a GM-fajták globális piacainak 

megszerzéséért. A termesztésbe 

került, és jelenleg is kereskedelmi 

forgalomban lévő GM-fajták – a 

tudáshiány miatt – számos sebből 

véreznek, ezért csak „félkész termé-

keknek” tekinthetők (lásd, Heszky 

L: A transzgénikus növényfajták ter-

mesztésével kapcsolatos tudomá-

nyos problémák. Magyar Tudomány 

2011/1, 104-107). 

A transzgénikus növények azok,
amik minden sejtjükben – a gén-

technológia módszerével bejut-

tatott – idegen gént/géneket tar-

talmaznak, és a transzgénekről 

minden sejtjükben, vagy csak egyes 

szerveik/szövetik sejtjeiben új, vagy 

módosított fehérjét/fehérjéket ter-

melnek. 

Az első transzgénikus (GM) nö-

vényt harminc évvel ezelőtt 1982/83-

ban állították elő. Tizenhárom év-

vel később, 1996-ban, az USA-ban 

köztermesztésbe kerültek a her-

bicid-toleráns és rovarrezisztens 

transzgénikus szója-, gyapot-, repce- 

és kukoricafajták. A transzgénikus, 

vagy géntechnológiával módosított 

(GM) fajták globális termőterülete 

17 év alatt folyamatosan növekedett, 

és 2012-ben elérte a 170 millió hek-

tárt.

Globális GM-vetőmagipar 

kialakulása és problémái

A GM-növényfajták vetésterüle-
te az elmúlt 17 év alatt 170 millió 
hektárra növekedett, ami minden-
képpen néhány globális cég dollár 
milliárdos befektetéseinek sikerét 
jelenti. A világ nemzetgazdaságai 
számára rendkívül veszélyes, hogy 
a közel 170 millió hektáron ter-
mesztett transzgénikus fajtáknak 
– Kínát leszámítva – néhány globá-
lis cég (Bayer, Monsanto, Syngenta, 
DuPont, Dow stb.) a tulajdonosa.

Egy originális GM-növényfajta 

előállítása és globális védelme rend-

kívül drága (kb. 100 millió USD) és 

8-12 évet igényel. Ilyen befektetésre 

csak a multinacionális cégek képe-

sek. A nagy nemzetek is leállították 
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ROVA TVEZETŐ:

Dr. Heszky László akadémikus

A II./2. „ A transzgén és funkciói” című fejezetben három kérdést tettünk fel:
A transzgén milyen elemekből áll és mi a funkciójuk? Hogyan lehet a transzgént bejuttatni a növénybe? 

Hogyan lehet transzgénikus növényt előállítani? Az első kettőre már megadtuk a választ a II./2. és az elő-
ző II./3. „Géntranszfer technikák” című fejezetekben. Most a harmadik kérdésre válaszolunk, az in vitro 
morfogenezis alternatív útjait ismertetjük, melyek lehetővé teszik, hogy a transzgént tartalmazó sejtekből 
GM növényeket neveljünk fel.
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A GMO-növényekről „tárgyilagosan”

Dr. Heszky László

SzIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Genetika és Biotechnológiai Intézet, 
Gödöllő
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a GM-fajták előállítását célzó piac-

orientált programjaikat, mert nem 

tudtak versenyezni a globális vegyi-

pari konszernek óriási befektetése-

ivel. A GM-fajták nemesítése ezért, 

a világon mindenhol vállalati kate-

gória lett. Ezek után nem meglepő, 

hogy az elmúlt 30 évben a géntech-

nológia vált a mezőgazdaság globa-

lizációja motorjává, biztosítva a glo-

bális GM-vetőmagipar kialakulását 

és megerősödését. Ma már egyér-

telmű, hogy a transzgénikus fajták 

gazdasági jelentőségéből adódó 

extra profit megszerzése, és ezzel a 

globális GM-vetőmagpiac irányítása 

néhány – korábban csak vegyszert, 

gyógyszert, vagy hadianyagot gyár-

tó – multinacionális cég kezébe ke-

rült.

Ez a helyzet a kultúrflóra 

biodiverzitásának megőrzése szem-

pontjából hosszútávon minden-

képpen hátrányos. De veszélyes az 

egyes államok mezőgazdaságára is, 

mert az élelmiszertermelés bizton-

sága – az ivóvízzel együtt – straté-

giai területnek számít. Egy ország 

mezőgazdasága biológia alapjainak 

biztosítása sem rövid-, sem hosszú-

távon nem függhet néhány globális 

cég „jóindulatától”. Hazai kutatások-

ra, nemesítő és vetőmag-előállító 

cégekre ezért a jövőben is szüksége 

lesz az országnak.

A GM-fajták termesztése 

versenyelőnyt, vagy hátrányt 

jelent?

Különböző kutatók és szakembe-

rek részéről gyakran hallhatók és 

olvashatók olyan megtévesztő és 

szakmailag nem helytálló nyilatko-

zatok, hogy a magyar gazdák ver-

senyhátrányba kerülnek azokkal az 

országokkal szemben, ahol a GM-

fajták termesztése engedélyezett. 

 A 170 millió ha magyar szemmel 

óriási terület, de a globális ter-

mőterületnek kb. 10 %-a. Tehát 

a Földünk termőterületének 90 

%-án még nem termelnek GM-

fajtákat.

 A világon jelenleg ENSZ-tagként 

nyilvántartott 193 országból 29-

ben termelnek GMO-t, ami a vi-

lág országainak csak 15 %-a. 

 A 170 millió ha-ból az USA-ban 

van 70 millió ha, ami a globális 

terület 41 %-a. A GMO-t termelő 

első tíz ország összes területe 

157 millió ha, tehát a globális 

termőterület 92 %-a 10 ország-

ban található (USA, Brazília, 

Argentína, India, Kanada, Kína, 

Paraguay, Pakisztán, Dél-afrikai 

Köztársaság, Uruguay).

 AZ EU-ban összesen 100 ezer 

ha-on termesztik a MON 810 

GM-kukoricát, és ebből 80 ezer 

ha Spanyolországban van. A 

fennmaradó 5 országban a ter-

mőterület csak néhány száz, 

vagy ezer ha. 

Végeredményben a hazai mora-

tórium semmiféle veszélyt nem je-

lent a nemzetközi versenyben, pl. a 

szomszédos Szlovákiához, vagy Ro-

mániához képest, ahol csak néhány 

gazdaság termel GM-hibrideket. A 

hazai mezőgazdaság nemzetközi 

versenyképességét biztosítják a ha-

zai nemesítők, és a globális cégek 

hazai leányvállalatainak hagyomá-

nyos fajtái, amelyek szintén a világ 

élvonalában vannak.

Az elmúlt 17 évben semmit 

sem változott a GM-

fajtakínálat

A GM-termőterület növekedése az 

elmúlt 17 évben csak a globális cé-

gek által preferált 4 faj kétféle GM-

fajtái termőterületének változását 

jelentette. Új fajok és módosítások 

nem kerültek bevezetésre. Nem 

kerültek köztermesztésbe új GM-

fajták a zöldség-, gyümölcs-, gyógy-

növény-, dísznövény-, ipari növény 

stb. fajokból. A jelenlegi 170 millió 

hektár területen is 17 éve (1996-

tól) ugyan annak a 4 növényfajnak 

(kukorica, gyapot, repce és szója) 

transzgénikus fajtáit (herbicid-tole-

rancia, rovarrezisztencia) termesz-

tik. 

Ennek következtében az adott 4 

faj globális termőterületének ará-

nyában a GM-fajták termőterülete 

a szója esetében a legmagasabb, 81 

%, hasonló a gyapotnál, 81 %, jóval 

alacsonyabb a kukoricánál, 35 % és 

a repcénél, 30 %. Az utóbbi alacsony 

értékek jórész az európai és a FÁK 

országai moratóriumainak a követ-

kezménye. 

Globális szabadalmak 

gátolják a szabad versenyt

A GM-fajták globális szabadalmai 

megakadályozzák a szabad versenyt 

a multinacionális és a nemzeti (lo-

kális, regionális) vállalatok között. A 

transzgénikus fajták, a génkonstruk-

ciók és azok minden eleme, maga 

az ötlet, és a megközelítés is, globá-

lis szabadalommal védett. Emiatt a 

hagyományos nemzeti vagy magán 

nemesítő cégeknek, esélyük sincs 

arra, hogy valaha is versenyképes 

saját fejlesztésű GM-fajtát állítsanak 

elő. A szabadalmak ugyanis minden 

utat lezárnak, ami egy hasonló tulaj-

donsággal rendelkező fajta előállí-

tást tenné lehetővé. A hagyományos 

nemesítés és vetőmagipar számára 

nem marad más lehetőség, mint a 

cég felszámolása, vagy szabadalom-

vásárlás. 

Transzgénikus fajták 

termesztésének tapasztalatai 

az USA-ban

Mi az oka a GM-fajták 

termőterülete gyors 

növekedésnek? 

A valódi ok az FDA (Food and 

Drug Administration) engedélye-

zési eljárás elvében keresendő, ami 

miatt a GM-fajták az elmúlt 17 évben 

elismerésre méltó karriert futottak 

be az USA-ban. A GM-kukorica, -gya-

pot és -szója fajták termőterülete 

megközelítette a 70 millió hektárt. 

A GM-fajták aránya az adott faj tel-

jes termőterületének százalékában, 

2011-ben elérte a 94 %-ot a szójánál, 

73 %-ot a gyapotnál és 65-72 %-ot a 

kukoricánál. Ez egyben jelzi azt a 

problémát, hogy a jövőben a GM-

terület az USA államaiban már nem 

vagy csak kis mértékben növelhető, 

tehát a nagy globális cégeknek új pi-

acokat kell keresniük (pl. Európa), 

ha termelésüket növelni szeretnék. 

Engedélyezési eljárás az 

USA-ban – az EU-tól eltérően 

– a „lényegi azonosság 

elvére” alapul (substantial 

equivalence principle) 

A lényegi azonosság elve alkalma-

zásakor azt kell bizonyítani, hogy 
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van, vagy nincs lényeges különbség 

a GM- és a hagyományos növények 

fenotípusában, agronómiai tulaj-

donságaiban és beltartalmában. A 

növényben kb. 30.000 gén van. A 

GM-növények 1-2 génben és tulaj-

donságban különböznek a hagyo-

mányostól. A lényegi azonosság 

elve alkalmazásának magától érte-

tődő következménye volt, hogy az 

USA-ban nem tettek különbséget 

a GM és a hagyományos fajták ter-

mesztése, kereskedelme és felhasz-

nálhatósága (pl. élelmiszer) között. 

A hagyományos és GM-termékek 

probléma nélkül keveredhettek, 

GMO-jelölés nem volt, mert lényegi-

leg azonosnak tekintették a GMO-t 

és a hagyományos termékeket. Az 

USA-ban ezért – Európától eltérően 

– fel sem merült az együtt termesz-

tés vagy koegzisztencia problémá-

ja. Ez az oka annak is, hogy az USA 

nem tud GMO-mentes kukoricát, 

vagy szóját exportálni.

Ennek az eljárásnak a hiányossá-

ga, hogy nem számol a tartós ter-

mesztés során felmerülő kockáza-

tokkal, például a rezisztens gyomok 

és rovarok kialakulásával, valamint 

a génáramlás és génmegszökés le-

hetőségével. Ennek következtében 

fordulhatott elő pl. 2010-ben, hogy 

a Szövetségi Bíróság megtiltotta a 

GM-cukorrépa és -lucerna fajták ter-

mesztését, egy évvel később elren-

delte a cukorrépa szaporítóanyag 

megsemmisítését, mert szerinte az 

USDA nem kellően megalapozott 

vizsgálatok alapján adta ki az enge-

délyt.

Végeredményben az USA ható-

ságai most kezdik komolyan venni 

azokat a kockázatokat, melyeket az 

EU már a 90-es évektől kezdve fi-

gyelembe vesz, továbbá most szem-

besülnek az egyre erősödő GMO-

ellenes zöld és környezetvédő civil 

szervezetekkel. 

Transzgénikus fajták 

termesztésének helyzete az 

EU-ban

Mi az oka annak, hogy az 

EU-ban nem, vagy csak kis 

területen termesztenek GM-

fajtákat?

Az USA-ban 17 éves múltja van a 

GM-fajták termesztésének. Ezzel 

szemben Európában a GM-fajták 

termesztése lényegében el sem 

kezdődött. A GM-termőterület 2012-

ben is csak 100 ezer hektár volt, az 

USA 70 millió hektárához képest. Ez 

az óriási eltérés a GM-fajták termesz-

tésének és felhasználásának kocká-

zataival kapcsolatos alapvetően el-

térő szemlélettel, illetve az európai 

lakosság elutasító álláspontjával ma-

gyarázható.

Engedélyezési eljárás az 

EU-ban – az USA-tól eltérően 

– „elővigyázatosság elvére” 

alapul (precautionary 

principle)

Az elővigyázatosság elve a lehet-

séges kockázatokból indul ki, füg-

getlenül attól, hogy az bizonyítva 

van vagy nincs. Tehát az EU szemlé-

lete szerint minden GMO veszélyes, 

és az előállítónak kell bizonyítania, 

hogy nem az. A GMO-termékeket 

emiatt az EU-ban jelölni kell. A ha-

gyományos termékek esetében is je-

lölni kell azokat, melyekben a GMO-

mennyiség meghaladja a 0,9 %-ot.

GMO-fajták termesztése az 

EU-ban

Az elővigyázatosság elve azon-

ban csak bonyolult és időigényes 

engedélyezési eljárással érvényesít-

hető. Nem meglepő ezért, hogy az 

elmúlt 15 évben az EU-ban összesen 

csak két szántóföldi növényfaj 1-1 

géntechnológiai módosítását enge-

délyezték termesztésre. Az elmúlt 

évben csak a MON 810 génkonst-

rukciót tartalmazó, molyrezisztens 

GM-kukoricahibridek és a BASF 

kutatói által előállított „genetikailag 

optimalizált” keményítőtartalmú 

burgonyafajta, az AMFLORA voltak 

termeszthetők. 

A MON 810 GM-
kukoricahibrideket az EU 28 tag-

államából jelenleg 6-ban (Spanyol-

ország, Portugália, Lengyelország, 

Csehország, Szlovákia, Románia) 

termelik. A termőterület nem éri el 

a 100 ezer hektárt, ami az EU ter-

mőterületének csak 0,05 %-a. Az EU 

tagországai közül 9 ország (Német-

ország, Olaszország, Franciaország, 

Ausztria, Görögország, Luxemburg, 

Magyarország, Szlovénia és Bulgá-

ria) viszont tilalmat léptetett életbe.
Az AMFLORA GM-burgonyafajta 

termesztése nem bizonyult hosszú 

életűnek az EU-ban. 2011-ben Cseh-, 

Német- és Svédországban termesz-

tették 16 hektáron. Talán emiatt is 

az előállító BASF cég 2012 január-

jában közölte, hogy a géntechnoló-

giai fejlesztéseit nem kívánja Euró-

pában folytatni, és visszavonja az 

AMFLORA kereskedelmi forgalma-

zását is.  

EU moratórium (1999-2004)

Az előzekben közöltek alapján 

nem volt meglepő, hogy az Európai 

Unió 1999-ben betiltotta a GM-fajták 

termesztését. A moratórium 2004-

ig tartott. Feloldását a Világ Keres-

kedelmi Szervezet, a WTO (World 

Trade Organization) döntése tette 

szükségessé. A WTO – az USA fel-

jelentése alapján – elmarasztalta az 

EU-t, hogy a moratóriummal aka-

dályozza a termékek szabad áram-

lását, ami egy tagszervezet számára 

megengedhetetlen. Ezt követően 

vezette be az EU a tagországaiban a 

koegzisztencia (együtt termesztés) 

intézményét.

GM-mentes régiók

Az európai moratórium feloldását 

követően az egyes országokon belül 

mozgalmak indultak a GMO-mentes 

régiók, gazdaságok, falvak létreho-

zására. Németországban 2010-ben 

már több mint 1 millió hektáron 

gazdálkodó 30 ezer farmer, továbbá 

198 régió, valamint 235 város és köz-

ség nyilvánította magát GM-men-

tesnek. Magyarországon 2 régió, 5 

megye és 76 község nyilvánította ki 

GMO-mentességét.

EU GMO-paradoxon 

(importálható, de nem 

termeszthető?) 

Az előzőekben írtakból nyilvánva-

ló, hogy az EU-tagországok szántó-

földjein a MON 810 génkonstrukci-

ót tartalmazó kukoricahibrideken 

kívül, más GM-fajtákat nem fognak 

termeszteni. Ezzel szemben viszont 

az EFSA számos GM-szójafajta és 

-kukoricahibrid stb. importját en-
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gedélyezte, illetve engedélyezésük 

folyamatban van élelmiszeradalék-

ként, vagy takarmányként. 

Mivel magyarázható ez a látszó-

lagos ellentmondás? A válasz egy-
szerű, mert teljesen más kockáza-
tokat kell vizsgálni és értékelni az 
élelmiszer-biztonság és mást a ter-
mesztésbiztonság esetén. Az EFSA 

háromféle engedélykérelmet fogad 

be és bírál el: 1./ Termesztési kére-

lem, 2./ Élelmiszerként, adalékként, 

takarmányként való felhasználásra, 

vagy feldolgozásra szóló kérelem, 

3./ az 1. és 2. kérelmek együtt. Nyil-

vánvaló, hogy a kérelmeknek meg-

felelően történik a kockázatelemzés 

és engedélyezés. A fogyasztás és a 

termesztés engedélyezési eljárásai 

eltérőek, mert a kockázatok is kü-

lönbözők. Az élelmiszer és takar-

mány célú felhasználás esetében 

az élelmiszer-biztonsági szempon-

tok, a termesztési célú felhaszná-

lás esetében a termesztésbizton-

sági kockázatok a meghatározók. 
A termesztésbiztonsági kockáza-
tokról sajnos kevés szó esik, pedig 
az igazi problémákat a mezőgaz-
daság számára ezek jelentik (lásd: 
Heszky L.: A transzgénikus (GM) faj-

ták termesztésbiztonsági kockázatai 

(1.): Génáramlás, génmegszökés, 

koegzisztencia Agrofórum 23/9., 66-

70. és (2.): Rizikótényezők a techno-

lógia egyes fázisaiban Agrofórum 

23/10., 42-47). 

A transzgénikus fajták 

termesztésének helyzete 

hazánkban

Hazánk 2004-ben az EU tagja 

lett, ami a meglévő 1998-as GMO-

törvény – a jogharmonizáció kereté-

ben történő – kiegészítését igényel-

te. Ebből következett például, hogy 

2004-től hazánkban is jelölni kell 

minden olyan élelmiszert, ami 0,9 

%-nál nagyobb arányban tartalmaz 

GM- (genetikailag módosított) ösz-

szetevőt. 

Csatlakozásunk további komoly 

problémákkal járt, mert a magyar 

uniós tagság kezdete egybeesett az 

EU GMO moratóriumának a felol-

dásával. A moratórium megszün-

tetésével párhuzamosam az EFSA 

javaslatára az Európai Bizottság en-

gedélyezte a Monsanto MON 810-

es, molyrezisztens génkonstrukciót 

tartalmazó kukoricahibridek (l6 

hibrid) termesztését a tagorszá-

gokban. Ezt a problémát a magyar 

kormány egy kiváló huszárvágással 

oldotta meg. A védzáradék intézmé-

nyére alapozva bevezette a GMO-

moratóriumot, amit azóta is fenn-

tart. 

A kormány határozott célja – a 

belépést követően – Magyarország 

GMO-mentességének biztosítása 

volt, melyet minden parlamenti 

párt támogatott és képviselt, mind 

itthon, mind külföldön. A kormány 

a moratóriumot kiterjesztette az EU 

által 2010-ben termesztésre engedé-

lyezett keményítőben optimalizált 

’Amflora’ burgonyafajtára (BASF) 

is. Hazánkban, tehát még sohasem 

lehetett GM-fajtát termeszteni. A 

moratórium azonban csak két mó-

dosításra vonatkozik, azért mert 

maga az EU Bizottság sem adott 

engedélyt újabb géntechnológiai 

módosítások (GM-fajták) termesz-

tésére az Unióban. Tehát nem azért 

nem termesztünk pl. GM-szóját, 

vagy GM-repcét stb., mert a magyar 

kormány tiltja, hanem azért, mert 

ezek termesztése minden EU-tagor-

szágban tilos!

A GM-fertőzött kukorica 

megsemmisítése 2011-ben 

feltétlenül indokolt volt

Hazánk az elmúlt években fo-

lyamatosan hangoztatta GMO-

mentességét, sikerrel tartotta fenn a 

moratóriumot. Ez azonban csak úgy 

lehetséges, ha a hagyományos hibri-

dek vetőmagtételei nem tartalmaz-

nak transzgénikus szemeket, még 

0,1 %-ban sem. Sajnos, 2011-ben a 

multinacionális cégek által eladott 

vetőmagtételek egy része nem felelt 

meg ennek a feltételnek. Ezekből 

kikelt növényállományt ezért meg 

kellett semmisíteni. Szakmai szem-

pontból ez feltétlenül indokolt volt, 

mert hazánk GMO-mentessége nem 

tartható fenn, ha a hagyományos 

kukorica vetőmagtételek 0,1 %-ban 

GMO-magvakat tartalmaznak. 

Végezzünk egy gyors számolást: 
Abban az esetben, ha a hagyomá-

nyos kukorica vetőmagban 0,1 

%-ban transzgénikus (GM) szemek 

vannak, akkor 1 hektár kukoricatáb-

lán –70 ezer tővel számolva – ezzel a 

vetőmaggal 70 transzgénikus magot 

is elvetünk, amiből 70 GM-növény 

fejlődik. Hazánkban 1,2 millió hek-

táron termelünk kukoricát, tehát 0,1 

%-os GMO-fertőzöttség esetén, az 

országban 84 millió transzgénikus 

kukorica tő fejlődhet, virágozhat 

és szórhatja a transzgént is tartal-

mazó pollenjét. A 84 millió GM-

növény megfelel 1.200 ha tiszta 

transzgénikus kukoricaállomány-

nak. Az ország, amiben 84 millió 
GM-kukoricatő virágzik annak el-
lenére, hogy a gazdák csak hagyo-
mányos fajtákat vetettek, már nem 
nevezhető GMO-mentesnek! A 0,1 
%-os GMO-tartalom a vetőmagban 
kiváló lehetőséget teremt tehát ara, 
hogy egy ország GMO-mentességét 
tönkretegyék, úgy hogy a gazdák 
csak hagyományos fajtákat termel-
nek. Ez a számítás bizonyítja, hogy 

a kormány helyesen járt el 2011-

ben és amennyiben a továbbra is 

fenn kívánja tartani hazánk GMO-

mentességét, akkor a jövőben is 

meg kell semmisíteni minden GMO-

val fertőzött növényállományt.

Alkotmányos tiltás (2012) 

A GMO és Koegzisztencia törvé-

nyek, végrehajtási utasításaik, vala-

mint a vonatkozó rendeletek 2012. 

január 1-től elvileg részben vagy 

teljesen elvesztették jelentőségüket, 

amikor Magyarország új Alaptörvé-

nye hatályba lépett. Magyarország 

Alaptörvényének XX. cikke értelmé-

ben ugyanis:

”(1) Mindenkinek joga van a tes-
ti és lelki egészséghez.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jog 
érvényesülését Magyarország ge-
netikailag módosított élőlények-
től mentes mezőgazdasággal, az 
egészséges élelmiszerekhez és az 
ivóvízhez való hozzáférés biztosítá-
sával, a munkavédelem és az egész-
ségügyi ellátás megszervezésével, a 
sportolás és a rendszeres testedzés 
támogatásával, valamint a környe-
zet védelmének biztosításával segíti 
elő.”

Az alkotmány célja pillanatnyilag 

elfogadható, mert a növényi gén-

technológia, mint új kutatási és 

fejlesztési irány által előállított ter-

mékek (GM-fajták és -hibridek) való-
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ban „több sebből véreznek, félkész 

termékeknek tekinthetők” és ter-

mesztésük sokféle kockázattal jár. 

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a 

jövőben ne lehetne előállítani olyan 

új GM-fajtákat és -hibrideket, me-

lyek valóban a fejlődést szolgálják, 

az emberiség valós igényeit elégítik 

ki és veszélytelenek a környezetre, 

valamint a fogyasztókra. 

Növényvédelmi vonatkozások

Mivel hazánkban és az EU-ban 

sincsenek tapasztalatok a GM-fajták 

tartós termesztése vonatkozásában, 

ezért az USA tapasztalataira kell szo-

rítkoznunk. A transzgénikus (GM) 

növények termesztési tapasztalatait 

az USA Nemzeti Tudományos Taná-

csa (National Research Council) „A 

géntechnológiával módosított gaz-

dasági növények hatása a farmok 

gazdálkodásának fenntarthatósá-

gára az Egyesült Államokban” (The 

Impact of Genetically Engineered 

Crops on Farm Sustainability in the 

United States) című kiadványban 

jelentette meg 2010-ben. A tapasz-

talatokat a jelentés kiválóan és reáli-

san – a problémákat nem eltitkolva 

– mutatja be. Ezek közül csak a nö-

vényvédelemmel kapcsolatos meg-

állapítások lényegét ismertetem. 

1/. A glifozát-toleráns GM-fajták al-

kalmazása során a felhasznált 
herbicidek mennyisége nem 
csökkent, mivel a farmerek a ko-

rábban használt hagyományos 

herbicideket glifozátra cserél-

ték. A glifozát gyomirtó szer 

domináns herbiciddé válása a 

földeken azonban idővel csök-

kentette a gyomirtás hatékony-

ságát. Ennek legfontosabb oka 

a glifozát-rezisztens gyomok, 
illetve glifozátra kevésbé érzé-
keny gyomtársulások megje-

lenése volt. A kialakult helyzet 

arra kényszerítheti a gazdákat, 

hogy visszatérjenek, a korábban 

alkalmazott gyomirtási techno-

lógiákra. 

2/. A rovarrezisztens GM-fajták 
termesztése a kukorica és gya-
pot esetében csökkentette a 
peszticid felhasználást, ennek 

oka, hogy a rovarirtó szer ható-

anyagát maguk a GM-növények 

termelik meg. A GM-növények 

viszont nagyságrendekkel na-
gyobb mennyiséget termelnek 
a cry-toxinból, mert azt min-
den sejtjük, az egész tenyész-
időben folyamatosan terme-
li. A hektáronkénti tényleges 

δ-endotoxin mennyiség ezért 

nagyságrendekkel haladja meg 

a biopeszticidként permetezett 

Dipel hatóanyagot. 

A technológia előnye, hogy a 

GM-növény által termelt „to-

xin” specifikusan csak a célzott 

kártevőt pusztítja el, viszont 

hamar megjelennek a homo-
zigóta Bt-rezisztens rovarok. 
A homozigóta egyedek számá-

nak csökkentése, illetve a hete-

rozigóták arányának növelése 

céljából dolgozták ki a „nagy 

dózis/menedék” (high dose/

refuge-resistance) termesztési 

módot. A technológia betartá-

sa az USA-ban kötelező a GM-

fajtákat termelő farmereknek. 

Ezt a Környezetvédelmi Ható-

ság (Environmental Protection 

Agency, EPA) írta elő. Ennek el-

lenére mind a két kukorica kár-

tevő esetében (kukoricamoly és 

a kukoricabogár) a rezisztens 

populációk már megjelentek az 

USA egyes államaiban. 

3/. A GM-fajta önmagában nem 
terem többet, mint a hagyo-
mányos fajták, csak abban az 
esetben, ha az adott táblán a 
gyomosodás, illetve a rovar-
kártétel jelentős és a farmerek 
azok ellen nem védekeznek a 
hagyományos módszerekkel. A 

GM-fajta új módosított tulajdon-

ságai csak ez utóbbi esetekben 

érvényesülhetnek. Ekkor a na-

gyobb termés viszont növeli a 

jövedelmet. A GM-fajtát termesz-

tő gazdák egy része ezért, jelen-

tős haszonra tett szert, főleg a 

GM-termesztés első éveiben. A 

rovarrezisztens GM-fajták eseté-

ben megspórolható a vegyszer 

(peszticidek) és a kijuttatás költ-

sége, ami szintén profitnövelő 

tényező. Természetesen ezek 

kedvező hatása idővel rohamo-

san csökken a rezisztens gyo-

mok és rovarok megjelenésével, 

és felszaporodásával. Tovább 

rontja a jövedelmezőséget a 

drágább GM-vetőmag, mert azt 

licensz díjak terhelik.

4/. A legnagyobb problémát a GM-
fajtákat használó és nem hasz-
náló gazdák között a génáram-
lás és génmegszökés jelenti. A 

transzgén fizikai keveredés és 

biológiai génáramlás különbö-

ző formáin keresztül juthat át a 

hagyományos (nem GM) fajták-

ba. A GM-fajták termőterületé-

nek növekedésével ez a prob-

léma megoldhatatlannak tűnik, 

különösen a hagyományos- és 

biotermékeket előállítók számá-

ra. Az öko- vagy biotermesztők, 

a GM-fajtákat termelő farmerok-

hoz képest nagyobb hasznot 

tudnak realizálni, mert a ha-

gyományos vetőmag olcsóbb, 

a GMO-mentes árujukat pedig 

magasabb áron tudják eladni.

5/. Sajnos nagyon kevés kutatás 
foglalkozik azzal, hogy milyen 

hatással lesz a GM-fajták vető-

magjait előállító cégek kon-

centrációja és globalizációja a 

termesztéssel kapcsolatos elő-

nyökre, a haszonra, a kultúrnö-

vények genetikai diverzitására, a 

vetőmagárakra, a farmereknek a 

termesztéssel kapcsolatos dön-

téseire és lehetőségeire.

6/. További problémákat generál, 

hogy a globális méretűvé fejlő-

dött vállalatok néhány fontos, 

nagy területen termesztett ún. 

kozmopolita növényen (kuko-

rica, szója, repce, gyapot) kívül, 

kisebb fajokkal nem foglalkoz-

nak. Szabadalmaikkal viszont 
megakadályozzák, hogy más 
cégek hasonló fajtákat állíthas-
sanak elő. 

Utószó

A jelenleg termesztésben lévő 

GM-fajták tudományosan ugyan 

nagy jelentőségű, de még gyerek-

cipőben járó technológia első piac-

képes, félkész termékei. A hazai mo-

ratórium mind tudományos, mind 

gazdasági szempontból indokolt és 

jogos. Amennyiben a társadalom és 

a mezőgazdaság számára valóban 

hasznos és veszélytelen GM-fajták 

jelennek meg a kereskedelemben, 

akkor viszont szükség lesz a magyar 

Alkotmány módosítására. Addig is 
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folytatnunk kell a növényi géntech-

nológiával kapcsolatos kutatást és 

oktatást, valamint szakemberkép-

zést, hogy az elméleti és gyakorlati 

ismeretekben, technikákban az or-

szág nemzetközi szinten maradjon, 

valamint képes legyen a társadalom 

számára már elfogadható GMO-

technológiák átvételére, alkalmazá-

sára és továbbfejlesztésére.
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