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Bevezetés

Az előző, IV. fejezetben bemutat-
tuk az alapvető szemléletbeli kü-
lönbséget a GM-fajták termesztése 
és felhasználása kockázatainak 
megítélésében az USA és az EU kö-
zött.

Az Egyesült Államokban a lénye-

gi azonosság elve alapján végzett 
vizsgálatokra alapozott engedélyek 
megadását követően a GM-fajtákat 
nem tartják veszélyesnek, ezért 
azok mindenféle további kötöttség 
nélkül kerülhettek köztermesztés-
be (lásd: Agrofórum 2012, 23/3. és 
4. számaiban). Az elv alkalmazásá-
nak egyenes következménye, hogy 
a koegzisztencia (együtt-termesz-
tés) problematikája nem létezik az 
USA-ban, ezért a GM-fajták termése 
minden gond nélkül keveredhetett 
a hagyományos fajtákkal, továbbá 
kereskedelmüket és felhasználásu-
kat sem akadályozták különböző 
szigorú előírások. 

Az Európai Unióban az elővi-

gyázatosság elvét alkalmazzák, 
ami abból indul ki, hogy minden 
GM-fajta veszélyes, és csak akkor 

nem az, ha veszélytelensége egy-
értelműen bizonyítva van. Ezt a 
GM-fajtát előállító és a termesz-
tési kérelmet beadó cégnek kell 
bizonyítania. Egy GM-fajta csak 
rendkívül széleskörű és szigorú 
vizsgálatokat követően kerülhet 
köztermesztésbe. Ennek az elvnek 
alkalmazása lehetetlen a koegzisz-
tencia bevezetése nélkül, ezért az 
EU-ban a GM-fajta termése nem 
keveredhet a hagyományoséval 
(lásd: Agrofórum 2012, 23/4. szám-
ban). Abban az estben, ha a hagyo-
mányos termésben a GMO-szemek 
aránya meghaladja a 0,9 %-ot, akkor 
azt is GMO-nak kell minősíteni. A 
hagyományos fajta vetőmagjában 
viszont, az engedélyezhető GMO-
szemek arányának (0,0-0,5 %) 
meghatározásában jelenleg még 
vita van az EU-ban. Az EU a koeg-
zisztencia bevezetésével és a GMO 
arányának rögzítésével akarja 
biztosítani azt, hogy a gazdák vá-
laszthassanak a hagyományos és a 
GM-fajták között, a fogyasztó pedig 
dönthessen, a GMO-mentes, vagy 
a GMO-tartalmú élelmiszer vásárlá-

sa között. Az utóbbiakat az EU-ban 
természetesen jelölni kell. 

Veszély, kockázat, rizikó, 

hátrány, kár

Mielőtt részletesen tárgyalnánk a kü-
lönböző kockázatokat, tisztáznunk kell 
a fontosabb fogalmakat: 

A veszély olyan helyzetet jelent, ami 
valamilyen bajt, bonyodalmat, kárt stb. 
okozhat. 

A kockázat/rizikó, valamely cselek-
véssel járó veszély, vagy veszteség lehe-
tőségét jelenti. A rizikó, mint fogalom, 
azonos értelemben használatos a koc-
kázattal. A hangsúly tehát mind a két 
esetben a veszély bekövetkezésének 
lehetőségén van. 

A hátrány már a kockázat, vagy rizi-
kó által felvázolt kedvezőtlen helyzet 
bekövetkezését, illetve az abból adódó
kárt jelenti.

Az előbbiekben írtak alapján tehát 
nyilvánvaló, hogy a kockázatok és ri-

zikótényezők csak lehetőséget jelente-

nek, kár csak akkor keltezhet, ha ezek 

be is következnek. Az USA-ban jelenleg 
már 15 éves tapasztalatok vannak a leg-
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Kockázatok lényege és főbb csoportjai

é ó á

Mielőtt részletesen elkezdenénk foglalkozni a GM-fajták termesztésének különböző veszélyeivel és kocká-
zataival, ebben a bevezető részben a fontosabb fogalmakat ismertetjük. Bemutatjuk továbbá a kockázatok 
főbb csoportjait és utalunk a veszélyek forrásaira és okaira.
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fontosabb GM-fajták termesztésével 
kapcsolatban, tehát az egyes kockáza-
tok bekövetkezésére is vannak példák. 
Például a glifozát-rezisztens GM-faj-
ták termesztésének egyik kockázata a 
glifozátra rezisztens mutáns gyomok 
megjelenése. A lehetőségből adódó 
hátrány bekövetkezését az jelenti, hogy 
a GM-vetőmaggal együtt a gazdák meg-
vásárolják a glifozátot is, azonban a 
rezisztens gyomok és a glifozátot tűrő 
gyomtársulások csökkentik a termést, 
ezzel a gazda hasznát. A rezisztens gyo-
mok elpusztítására használt hagyomá-
nyos herbicidek viszont plusz költsége-
ket jelentenek, tehát ezek is csökkentik 
a hasznot, tehát ez utóbbi megoldás is 
gazdasági kárt jelent. 

Kockázatok forrása

Az EU-ban alkalmazott elővigyá-
zatossági elv lényegében azt jelenti, 
hogy potenciálisan minden GM-fajta 
termesztése és termése veszélyes. A 
kérdés tehát az, hogy melyek azok a 
különbségek a hagyományos és a GM-
fajták között, amik veszélyt, más néven 
kockázatot/rizikót jelenthetnek. 

A transzgénikus növények azok, me-
lyek sejtmagjába (genomjába) vagy 
organellumába (plazmonjába) – mo-
lekuláris transzformációval – gént 
(transzgént) juttatunk be, továbbá a 
transzgén integrálódik, működik és 
öröklődik (lásd: Agrofórum 2011, 22/2, 
3, 5, 6 és 7. számaiban) (1. ábra). 

A GM-növény (fajta) tehát abban kü-
lönbözik a hagyományostól, hogy min-

den sejtjének genomja egy vagy több 
idegen gént tartalmaz, és ezek szabá-
lyozott működésének eredményeként 
az egész növényben, vagy annak bi-
zonyos szerveiben és szöveteiben egy 
vagy több új fehérjét termel, illetve fe-
hérje termelése gátolt (2. ábra). 

A transzgénikus (GM-) fajta ter-

mesztése és felhasználása kockázatai-

nak forrását tehát a GM-fajtában jelen 

lévő transzgén/transzgének (3. ábra), 

illetve azokról a sejtekben termelődő 

új, vagy módosított (rekombináns) fe-

hérje/fehérjék jelentik.

Fontos szempont viszont, hogy a 
transzgén a GM-növény minden szer-
vének, vagy szövetének sejtjében jelen 
van a növény egész élete folyamán, vi-
szont a géntermék (fehérje) már nem 
biztos, hogy minden sejtben termelő-
dik. A géntermék szintézise a transz-
génről, a transzgén működésének sza-
bályozásától (promóter típusától) függ. 
A különböző promóterekkel folyama-
tos szerv-, vagy szövet specifikus, to-
vábbá induktív működést lehet elérni a 
GM-növényben (lásd: Agrofórum 2011, 
22/1. számban). Ennek különösen ké-
sőbb, az élelmiszer-biztonsági veszé-
lyek megítélésénél lesz szerepe. Ezt a 
problémát részletesen ott ismertetjük. 

Kockázatok főbb csoportjai

A rendkívül sokféle veszélyforrást 
két nagy csoportra oszthatjuk. Az első 
csoport kockázatainak forrása maga a 
géntechnológia, mint új tudományte-
rület, pontosabban annak tudományos 
és módszertani hiányosságai és korlá-
tai (4./A. ábra). 

1. ábra 
A transzgénikus (GM-) növény előállítás sémája

   A: a géntechnológia a kívánt tulajdonságot/fenotípust a genom célirányos módosításával 
éri el
   B-D: a módosítás (géntranszfer) során a különböző élőkből származó vad típusú, mutáns, 
szintetikus vagy antiszensz transzgént a hagyományos fajta (C) növényei sejtjeinek (D) 
sejtmagjába juttatják be 
   E: a transzgénekről a transzformált sejtekben új, mutáns fehérjék szintetizálódhatnak, 
vagy egy fehérje szintézise gátolt 
    F: a géntermék/ek a sejtek anyagcsere folyamatain keresztül hozzák létre az új/
módosított tulajdonságot a GM-növényben/fajtában.

2. ábra
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A./ Géntechnológia kutatási és fej-

lesztési hiányosságai okozta kockáza-

tok 

  Elméleti és módszertani hiányossá-
gok kockázatai 
(tudáshiány, géntranszfer, génre-
guláció rizikótényezők). 

  Transzgén és a transzgén terméke 
okozta kockázatok 
(genetikai, ökológiai rizikóténye-
zők). 

A második csoportba – mint az a 4./B. 
ábrán látható – a GM-fajták termeszté-
se, és GMO-termékeinek felhasználása 
során jelentkező kockázatok tartoznak.

B./ Géntechnológia termékei (GM-

fajták és termények) alkalmazásának 

kockázatai

  Termesztésbiztonsági kockázatok
(nemesítési, vetőmag-előállítási, 
termelési, szállítási, tárolási veszé-
lyek).

  Élelmiszer-biztonsági kockázatok
(toxikológiai, allergológiai, 
adjuváns hatások és rizikóténye-
zők). 

  Gazdasági és kereskedelmi kocká-
zatok
(szabadalmak, monopolhelyzet 
veszélyei, piaci és szociális kocká-
zatok).

A GMO-technológia gyakorlati al-
kalmazása során felmerülő veszélyek 
forrását – a legtöbb esetben – az első 
csoportba tartozó rizikótényezők, te-
hát a tudomány által még meg nem 
oldott problémák okozzák. Különösen 
fontos különbséget tennünk a termesz-
tésbiztonsági és az élelmiszer-biztonsá-
gi kockázatok között. Ezek a veszélyek 
ugyanis jelentősen különböznek egy-
mástól, ami magyarázatot ad arra, hogy 
például a GM-szója miért importálható, 
de nem termeszthető az EU-tagorszá-
gaiban. 

Nagyon fontos lenne ezért, hogy az 
MTA Agrártudományok Osztálya és az 
Agrártudományi Kutató Központja ve-
zetői és az általuk irányított civil szerve-
zetek (Barabás Zoltán Biotechnológiai 
Egyesület, Pannon Biotechnológiai 
Egyesület), valamint az MTA Mezőgaz-
dasági Biotechnológia Bizottsága, a jö-
vőben nagyobb hangsúlyt helyezzenek 
a GM-fajták európai és hazai termesz-
tését akadályozó, tudományos megol-
dásra váró problémáinak kutatására. 
A problémák megoldása jelentene iga-

zán nagy segítséget mind a GM-fajták 
tulajdonosainak, mind azok felhaszná-
lóinak, végeredményben a magyar gaz-
dáknak és mezőgazdaságnak.

Az egyes rizikó csoportokon belül a 
kockázatok sokfélék lehetnek, hason-
lóan a géntechnológiai módosítások 
(transzgének) változatosságához. Ez is 

indokolja, hogy minden egyes módosí-

tást, minden egyes transzgént (event) 

és GM-fajtát esetről esetre, külön-kü-

lön kell megvizsgálni az adott módosí-

tás esetében felmerülő rizikótényezők 

szempontjából. 

Kockázatelemzés esetről esetre

Az előbbiekből logikusan követke-
zik, hogy a különböző transzgénikus 
(GM-) fajták egymástól a transzgénben, 
illetve azokról szintetizálódó fehér-
jékben különböznek (2. ábra). Tehát 

minden egyes GM-fajta, azaz minden 

egyes módosítás kockázatait külön, 

esetről esetre (case by case) kell meg-

vizsgálni. Tudatlanságát bizonyítja az, 
aki általánosít, tehát azt hangoztatja, 
hogy a géntechnológia és termékei, a 
GM-fajták mind veszélytelenek, vagy 
azt, hogy a géntechnológia és termé-
kei, a GM-fajták mind veszélyesek. 

Amikor véleményt kell nyilvánítani 

egy GM-fajtáról, először azt kell tud-

nunk, hogy a GM-fajta növényeinek 

sejtjei milyen transzgént/transzgéne-

ket tartalmaznak. Fontos tudnunk, 
hogy a transzgént/transzgéneket a GM-
növény minden sejtje tartalmazza! Ezt 
követően nem árt megismerni, hogy 
a transzgén egyes elemei (promóter, 
terminátor, kódoló szakasz stb.) milyen 
élőből (vírus, gomba, rovar, ember, ál-
lat stb.) származnak. A génkonstrukci-
óban a gazdaságilag jelentős gén (kó-
doló szakasz) pedig milyen fehérjéket, 
enzimfehérjéket kódol (3. ábra).

Második lépésben azt kell tisztáz-

nunk, hogy a transzgén/transzgének 

a GM-növény élete folyamán mikor, és 

melyik szövetben, vagy szervben kap-

csolnak be és működnek. Ez bizonyítja 
számunkra, ugyanis hogy a módosított 
fehérjéket a GM-növény mely szövetei 
és szervei fogják tartalmazni.

E vonatkozásban könnyű helyzet-
ben vagyunk, mert a világon jelenleg 
köztermesztésben lévő GM-fajtákban 
lévő transzgéneket konstitutív – te-
hát folyamatos működést biztosító 
– promóterek szabályozzák. Tehát a 

világon 2011-ben 160 millió hek-

táron termesztett kukorica, szója, 

3. ábra
A géntechnológiában használatos transzgén általában két génből áll: 

• Gazdaságilag jelentős gén a módosítandó tulajdonságot kódolja és annak működéséhez 
szükséges további szabályozó információkat tartalmazza. Ennek a génnek a fehérje 
terméke közvetlenül, vagy közvetve felelős a GM-növény új, vagy módosított  
tulajdonságáért 

• Szelektálható markergén a jelenleg köztermesztésben lévő GM-fajták zömében, a  
glufozinát-ammónium hatóanyagú herbicid rezisztenciát kódolja és a működéséhez 
szükséges szabályozó elemeket tartalmazza. Ennek a génnek a fehérje terméke 
közvetlenül felelős a Finale herbicid-toleranciáért (lásd: Agrofórum 2011, 22/1. számában). 
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repce és gyapot herbicidtoleráns és 

rovarrezisztens GM-fajták növényei-

nek minden sejtje, a GM-növény egész 

élete folyamán termeli a transzgén 

által kódolt fehérjét, vagy enzimfe-

hérjét. Ez a gyomirtószer-tolerancia 

esetében előnyt, de a rovarreziszten-
cia esetében hátrányt jelent. A MON 
810 molyrezisztens csemegekukorica 
esetében például, az élelmiszerként 
fogyasztott növényi rész, a cső és a 
szem. Sajnos mindkettő tartalmazza a 
rovarölő fehérjét, amire pedig semmi 
szükség sincs. Ez a probléma viszont 
komoly ütőkártyát jelent a GMO-t el-
lenzők számára. A moly lárvájának 
elpusztításához ugyanis elegendő len-
ne, ha a toxin csak a szárban terme-
lődne, ehhez szárspecifikus működést 
(expressziót) biztosító promótert kel-
lett volna használniuk a fajtatulajdonos 
cégeknek.

A következő részben a géntechnoló-
gia kutatási és fejlesztési hiányosságai-
ra visszavezethető veszélyekkel és koc-
kázatokkal foglalkozunk.

A kutatás a TAMOP-4.2.2/B-
10/ 1-2010-0011 „A tehetséggondozás és 
kutatóképzés komplex rendszerének 
fejlesztése a Szent István Egyetemen” 
c. pályázat támogatásával valósult meg

.
■

4. ábra
A transzgénikus (GM-) növények termesztésének és fogyasztásának 

kockázatai. A felmerülő veszélyek egy része visszavezethető a 
géntechnológiai kutatások, módszerek  hiányosságaira (A), másik csoportja 
a gyakorlati alkalmazás során jelentkező rizikótényezőket tartalmazza (B). 


