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Bevezetés

A világon jelenleg köztermesz-

tésben lévő GM-fajták és -hibridek 

termesztése az USA-ban kezdődött 

1996-ban. Az Egyesült Államokban 

tehát 16 éves múltja van a GM-fajták 

termesztésének, felhasználásának 

és kereskedelmének. Ebből logiku-

san következik, hogy az USA-ban 

vannak meg azok a tartós tapaszta-

latok, melyekből már a gazdasági és 

szociális hatásokra is következtetni 

lehet. 

Az USA Nemzeti Tudományos 

Tanácsa (CNR, National Research 
Council) 2010-es jelentését a ter-

mesztésbiztonsággal kapcsolatos 

fontosabb megállapításait – bele-

értve a gazdasági és szociális kér-

déseket is – már bemutattuk az 

Agrofórum 2012. 23./3. márciusi 

számában. Ebben a részben ezért, 

csak a pozitívumok és negatívumok 

lényegét ismertetjük.

Gazdasági hatás az USA-ban 

(1996-2010)

A GM-fajtákat termelő gazdák, az 

első időkben jelentős nyereséget 

könyvelhettek el a jó és olcsóbb 

gyomirtás, valamint rovarok elleni 

védekezés (2. ábra). A GM-fajták 

gyors térhódítása következtében 

termőterületi arányuk 2010-re a 

szójánál 93 %, a kukoricánál 73 %, 
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Tanuljunk „géntechnológiául” (29.)  

„A transzgénikus (GM) fajták termesztésének és fogyasztásának kockázatai” (V./6.)

Dr. Heszky László

SzIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Genetika és Biotechnológiai Intézet, 
Gödöllő

A transzgénikus (GM) fajták gazdasági és 
szociális kockázatai

Az Agrofórum idei júliusi számától kezdve, decemberig bezárólag 6 részben ismertetem a GM-fajták és hib-
ridek termesztésének és fogyasztásának kockázatait. A sorozatnak ezek a számai, megfelelő alapot adnak ha-
zánkat és az agráriumot vezető politikusoknak, a növénytermesztéssel foglakozó gazdáknak, üzemeknek és 
vezetőiknek, valamint a növénynemesítéssel foglalkozó kutatóknak és oktatóknak arra, hogy országunk, gaz-
daságaik, hallgatóik és diákjaik, valamint kutatásaik számára a legkedvezőbb döntéseket hozhassák meg. A V. 
fejezetet (1. ábra) a gazdasági és szociális kockázatok ismertetésével zárom.

B
IO

T
E

C
H

N
O

L
Ó

G
IA

B
IO

T
E

C
H

N
O

L
Ó

G
IA

1. ábra 
A jelenleg termesztett transzgénikus (GM) fajták kockázatai két fő 

csoportra oszthatók:
A: A kutatás és fejlesztés hiányosságaira visszavezethető veszélyforrások (ld. az 
Agrofórum 2012. 23./9. számában)
B: A fajták termesztése és felhasználása során jelentkező kockázatok: a 
termesztésbiztonsági és élelmiszer-biztonsági kockázatokat lásd az Agrofórum 2012. 
23./9.,10.,11. számaiban, a cikk további 2., 3. és 4. ábrái a gazdasági és a szociális 
kockázatokat részletezik 
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a gyapotnál 78 %, a cukorrépánál 

95 % volt. A termelési ráfordítások 

csökkentek, a termés növekedett, 

különösen azoknál a farmereknél, 

akiknek a gazdaságában a gyom-

irtás nem volt megoldott, illetve a 

rovarkártétel jelentős volt. Ezek a 

gazdák általában monokultúrában, 

vagy GM-kukorica és GM-szója ve-

tésváltásban termesztették a kuko-

ricát, ami viszont rendkívüli mér-

tékben kedvezett a kukoricabogár
terjedésének és glifozát-rezisztens 
gyomok felszaporodásának. 

Sajnos a nyereség az utóbbi 

időszakban jelentősen csökkent, 

aminek legfontosabb oka a Bt-

toxin-rezisztens rovarok és a glifozát-
toleráns gyomok megjelenése volt 

(3. ábra). Az utóbbit a glifozát do-

mináns szerré válása okozta, mivel 

a kukoricát és szóját vetésváltásban 

termelő farmerek, mindkét növény 

GM-fajtáit, glifozáttal gyomirtották. 

A rezisztens rovarok terjedésé-

nek lassítása érdekében, az EPA 

(Environmental Protection Agency) 

egy speciális technológia (nagy dó-

zis/menedék) bevezetését tette kö-

telezővé a gazdálkodók számára.

A farmerek nyereségét tovább 

csökkentette a glifozát-toleráns RR 

fajták (Roundup Ready), és a Bt- hib-

ridek gyors terjedése a világban, kü-

lönösen a fejlődő országokban (pl. 

Brazília 30, Argentína 23 millió ha), 

ami bizonytalanná tette, részben 

csökkentette az érintett fajok GM-

terményeinek világpiaci árát. 

A környezetvédelmi mozgalmak 

és szervezetek megerősödése, az 

organikus termesztés piacának 

bővülése, egyre sürgetőbbé tette a 

génáramlás problémájának meg-

oldását, ami tovább növelte a ráfor-

dításokat. Ez a kockázat a lényegi 

azonosság elvének alkalmazása mi-

att, fel sem merült a GM-termesztés 

kezdetén. Napjainkban viszont a 

GM-mentes (hagyományos) termés 

már magasabb (prémium) áron ad-

ható el.

A többgénes fajták bevezetésé-

vel, a termesztés kockázatai az első 

időszakban csökkentek, de a tartós 

termesztésük hosszútávon nagyobb 

kockázattal jár, a rezisztens rovarok 

és toleráns gyomtársulások egyide-

jű megjelenés miatt. A fentiekben 

bemutatott csökkenő gazdaságos-
ság és növekvő problémák az okai 

annak, hogy az USA-ban a gazdák 

egy része fontolgatja visszatérését a 

hagyományos termesztésre, ami mi-

att a NRC az érintettek összefogását 

és a problémák mielőbbi megoldá-

sát tartja szükségesnek. 

Szociális következmények az 

USA-ban (1996-2010)

A szociális hatásoknak napjainkig 

nem tulajdonítottak túl nagy jelen-

tőséget, ezért alig rendelkeznek re-

ális következtetéseket megalapozó 

adatokkal. Az eddigi vizsgálatok 

azt jelezték, hogy a GM-növények 

elterjedése befolyásolta a farmok 

fejlődését és szerkezetét. A szociális 

következmények részben kedvező-

ek, részben kedvezőtlenek, de ezek 

napjainkig nem lettek pontosan 

meghatározva és kiértékelve.

Nagyon kevés információ van az-

zal kapcsolatban is, hogy hogyan 

befolyásolja a vetőmagipar teljes 

privatizációja a GM-termelés jöve-

delmezőségét, a genetikai diverzi-

tást, a vetőmagárakat, a farmerek 

döntéseit és lehetőségeit. A 20. szá-

zadban ugyanis a fajtákat egyeteme-

ken állították elő. Ezeknek a fajták-

nak a vetőmagjait családi farmokon 

szaporították. A piacokat és a keres-

kedelmet már akkor is a nagy tár-

saságok uralták. Sajnos a GM-fajták 

megjelenésével felborult a 20. szá-

zadra jellemező vetőmagipar egyes 

elemeinek, a nemesítésnek, a vető-

mag-szaporításnak és -kereskede-

lemnek a szoros együttműködése. 

Napjainkban mindent a globális 
cégek maguk végeznek, kiszorítva 
a korábbi szereplőket a nemesí-
tésből, a vetőmag-előállításból és 
a piacról. Természetesen ez jelen-

tős anyagi hátránnyal és szociális 

következményekkel járt az érintett 

intézmények, cégek és gazdaságok 

számára. 

2. ábra 
A GM-fajták termesztésének gazdaságosságát növelő körülmények az 

USA-ban (1996-2010) 
Forrás: NRC 2010

3. ábra 
A GM-fajták termesztésének gazdaságosságát  csökkentő körülmények az 

USA-ban (1996-2010) 
Forrás: NRC 2010
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A GM-fajták termesztésének és 

fogyasztásának gazdasági és 

szociális kockázatai

Az előzőkben nem véletlenül mu-

tattam be az Amerikai Egyesült Álla-

mok Nemzeti Tudományos Testüle-

tének értékelését a GM-termesztés 

16 éves tapasztalatairól. Nincs a vi-

lágon még egy ország, ami ilyen tar-

tós és alapos tapasztalatokkal ren-

delkezne. A gazdasági és szociális 

kockázatokat összevonva mutatom 

be – az USA jelentéstől eltérően, ami 

csak a farmokra vonatkozott – glo-

bális, nemzeti és üzemi szinteken 

(4. ábra).

Globális kockázatok (4. ábra)

1./ Globális vetőmagipar kontra 
regionális és nemzeti vállalatok: A 
GM-fajták globális terjedése konf-
liktusokat okoz a vetőmagipar 
globális, regionális és nemzeti vál-
lalatai között. A géntechnológia a 

globalizáció motorja a világ mező-

gazdaságában, ami komoly veszélyt 

jelent a kultúrflóra genetikai diver-

zitására, és rontja a mezőgazdaság 

alkalmazkodóképességét a globális 

klímaváltozáshoz. A 160 millió hek-

tár GM-termőterületnek több mint 

kétharmadán Monsanto fajtákat 

termesztenek.  A fennmaradó terü-

leten a Syngenta, a Bayer, a Dow, a 

Pioneer (DuPont), és a BASF osz-

toznak. Amennyiben ez a tendencia 

folytatódik, akkor hosszútávon nem 

elképzelhetetlen, hogy a legfonto-

sabb kultúrnövények biológiai alap-

jainak előállítása a világon, néhány 

globális cég birtokába kerül. Ez az 

oka annak, hogy jelenleg a globális, 

a regionális, a nemzeti, és a lokális 

cégek óriási versenyben vannak 

egymással a XXI. század hagyomá-

nyos és transzgénikus vetőmag pia-

cainak megszerzéséért.

2./ WTO (World Trade Organizati-
on) kontra EU: A GM-fajták globális 
terjedése konfliktusokat okoz a vi-
lág országai között. Azok az orszá-

gok vagy közösségek, melyek mora-

tóriumot vezetnek be a GM-fajtákra, 

a saját nemesítő, vetőmagtermesztő 

stb. vállalataik védelmében, azokat 

a Világkereskedelmi Szervezet el-

ítéli, és kötelezi a termékek szabad 

áramlása feltételeinek biztosítására. 

Az EU-nak is ezért kellett a morató-

riumot feloldania 2004-ben.

3./ EU-Bizottság kontra tagorszá-
gok: A GM-fajták terjedése konf-
liktusokat okoz az EU-ban, az EU-
Bizottság és a tagországok között. 
Az EU-fajtalistára felkerült növény-

fajták automatikusan termeszthetők 

minden tagállamban. Ez a GM-faj-

tákra is vonatkozik. Tehát egy tag-

ország csak nagyon alapos indok/

ok alapján rendelhet el tilalmat, az 

EU (EFSA) által termesztésre enge-

délyezett GM-fajtákra. Jelenleg két 

szántóföldi módosítást (GM-fajtát) 

lehetne termeszteni pl. hazánk-

ban, a MON810 molyrezisztens 

kukoricahibrideket és a keményí-

tőben optimalizált ’Amflóra’ burgo-

nyát. 

4./ Globális kontra lokális neme-
sítés: A szabadalmakkal védett 
GM-fajták terjedése konfliktusokat 
okoz a globális cégek és egy adott 
ország nemesítése között. Az elő-

zőkben ismertetett három pont 

mellett a legnagyobb veszélyt – egy 

adott ország biológiai alapjainak ha-

zai előállítására – a GM-fajták globá-

lis szabadalmai jelentik. A szabadal-

makkal ugyanis minden lehetséges 

út el van zárva, hogy más nemesítők 

is hasonló fajtákat állíthassanak elő. 

Egy ország hagyományos nemesíté-

se és vetőmagipara – figyelemmel a 

GM-fajták gyors terjedésére az USA-

ban – néhány év alatt tönkre megy, 

megszűnik. A kultúrnövények bio-

lógia alapjainak részbeni vagy teljes 

előállítása minden országban stra-

tégiai kérdés, mert a legfontosabb 

kultúrnövények biológiai alapjai 

csak így tarhatók nemzeti hatáskör-

ben.

5./ A monopolhelyzetbe került 
globális cégek kontra nemzeti fej-
lesztés: Az elmúlt évtizedben nem 
került kereskedelmi forgalomba 
új gazdasági tulajdonsággal és je-
lentőséggel rendelkező GM-fajta.
A GM-fajtatulajdonosok, az elmúlt 

16 évben – a többgénes fajták be-

vezetésén kívül – nem rukkoltak 

elő újabb gazdaságilag jelentős 

tulajdonságokban módosított GM-

fajtákkal és hibridekkel. Jelen-

leg is a 16 évvel korábbi Bt-alapú 

rovarrezisztens kukorica és gyapot, 

valamint a két totális herbicidre to-

leráns szója, repce, kukorica, gyapot 

stb. fajtákat ajánlják a gazdáknak. 

Mivel monopolhelyzetben vannak 

a GM-fajták vetőmagpiacán, a jövő-

ben önkényesen gyorsíthatják, vagy 

lassíthatják a világ mezőgazdaságá-

nak fejlődését. 

Nemzeti/regionális 

kockázatok (4. ábra)

4. ábra 
A GM-fajták és -hibridek termesztésének negatív gazdasági és szociális 

következményei
 A: gazdasági kockázatok: globális szintű kockázatok (1), nemzeti szintű kockázatok (2) 
gazdálkodó szintű kockázatok (3) 
 B: szociális veszélyforrások
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A GM-fajták globális kockázatai 

természetesen komoly veszélyfor-

rást jelenthetnek egy ország, így 

hazánk mezőgazdaságára is, mert 

a szóban forgó cégek hazánkban is 

jelen vannak. A globális kockázatok 

közül hazánk nemesítésére és vető-

magiparára a legnagyobb veszélyt a 

WTO országok feletti hatalma és a 

globális szabadalmak jelentik. Az 

utóbbi részletes bemutatásra került 

az Agrofórum 2012. 23, januári szá-

mában.

6./ GMO-mentesség gazdasági 
előnyt jelent: Hazánknak a ter-
ményexportban realizálható ha-
szon mértékében óriási jelentősége 
van az ország GMO-mentességének
(korlátlan piacok, magasabb ár, ki-

sebb költség stb.). Ennek fenntar-

tásában minden parlamenti párt 

egyetért.

7./ Terméstöbblet hazánkban nem 
realizálható: Nem igazak azok az 
állítások és érvek, hogy a GM-fajták 
többet teremnek. A magyar hivatalos 

állami fajtakísérletek is bizonyítot-

ták, hogy termésük normál körül-

mények között szignifikánsan nem 

tér el a hagyományos fajtákétól. 

Ennek az az oka, hogy a GM-fajták 

a legjobb hagyományos fajták egy 

vagy két tulajdonságban módosított 

változatai. Terméstöbbletre ezért 

csak ott lehet számítani, ahol a mó-

dosított tulajdonságok érvényesülni 

tudnak, tehát a rovar- vagy gyomkár-

tétel nagy volt, és a korábbi években 

nem alkalmaztak kémiai növényvé-

delmet.

8./ Koegzisztencia, költségnövelő 
és hasznot csökkentő intézmény: A 
génáramlás kizárása jelentős több-
letköltséggel jár a GM-fajtát termesz-
tő gazda számára. A génáramlás 
előfordulása viszont csökkenti a 
hagyományos és biotermesztők 
hasznát. Az utóbbinak oka, hogy a 

hagyományos fajta termése GMO-

nak minősül, ha a GMO-tartalom 

meghaladja a 0,9 %-ot. Ennél sokkal 

szigorúbb a megítélés a biotermé-

kek esetében, ahol a GMO-t bármi-

lyen ezrelékben tartalmazó termést, 

már nem lehet „bioként” (organikus 

vagy öko-) eladni.

9./ Biológiai alapok nemzeti biz-
tosítása stratégiai cél: Az élelmi-
szertermelés biológiai alapjainak 
nemzeti forrásból való biztosítása 
minden országnak, így hazánknak 
is alapvető érdeke. Erről a gazdák és 

lakosság biztonságos vetőmaggal és 

élelmiszerrel való ellátása érdeké-

ben egy kormánynak sem szabad 

lemondania (ld. Agrofórum 2012. 

23. januári számában)

Üzemi szintű kockázatok (4. 
ábra)

A GM-fajták termesztésével kap-

csolatos – gazdáknál jelentkező – 

veszélyforrásokat és gazdasági hát-

rányokat röviden ismertetem, mivel 

azokkal kapcsolatos részletek már 

olvashatók az Agrofórum 2012. évi 

21, 22, 24, 25, 26 és 27. (július-nov-

ember) számaiban.

10./ Drágább GM-vetőmag növeli 
a költségeket: A GM-fajták vetőmag-

jának ára 20-30 %-kal magasabb, 

mint a hagyományos fajtáké. Ennek 

okai, a drágább előállítási-, és a sza-

badalmak védelmi költségei. 

11./ Olcsóbb GM-termés csökken-
ti a bevételt: A nemzetközi piacon 

a GM-fajták GMO-termékei, a ha-

gyományosnál alacsonyabb áron 

adhatók el, mert jelenleg a hagyo-

mányos – GMO-mentes – áruk iránt 

nagyobb a kereslet. 

12./ Kultúrgyomok irtása növe-
li a költségeket: A totális gyomirtó 

szerekre toleráns GM-fajok fajtái 

kultúrgyomként jelentkeznek ak-

kor, ha a gazdák a vetésforgóban az 

RR kukorica, RR cukorrépa, RR szó-

ja, RR repce stb. fajtákat használják. 

A glifozát-rezisztens gyomok csak a 

hagyományos gyomirtó szerekkel 

pusztíthatók el, ami a gazdák számá-

ra plusz költséget jelent.

13./ EPA-előírás betartása növe-
li a költségeket: A rovar-rezisztens 

GM-fajták vetésénél speciális ter-

mesztési technológiát (hagyomá-

nyos és GM-fajták sávos vetése) kell 

alkalmazni, abból a célból, hogy a 

Bt-toxin-rezisztens rovarok felsza-

porodását lassítsák. Ez viszont plusz 

költségekkel jár.

14./ Szabadalmi díj fizetése csak a 
gazdáknak kötelező: A GM-fajtát ter-

mesztő gazdáknak szabadalmi díjat 

kell fizetniük. A tulajdonos cégek 

azonban nemcsak a gazdákat, ha-

nem pl. a szójalisztet vásárló keres-

kedőket is szabadalmi díj fizetésére 

kötelezték. Az EU-Bíróság 2010-ben 

példamutató döntést hozott, ami-

nek lényege, hogy: „az élelmiszer-
ként, vagy takarmányként vásárolt 
szójaliszt nem élő anyag, abban a 
GM-szabadalom (transzgén) nem 
működik, a vásárlónak semmi elő-
nye, vagy haszna sem származik a 

1. kép  Vajon nekem is kell szabadalmi díjat fizetnem?
Paul  Gillingwater 2007, Musing on Risk Management. Insecurity, 14 December 

(http://security-risk.blogspot.com/2007/12/food-origin-labeling.html)
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szabadalomból, ezért szabadalmi 
díjat sem kell fizetnie” (1. kép). 

15./ Koegzisztencia-rendelet vég-
rehajtása növeli a költségeket: A ma-

gyar GMO-törvény (86/2006., XII. 

23. FVM rendelet) szerint, a GM-faj-

tákat termeszteni kívánó gazdáknak 

számos további feladatai (tanfolyam 

elvégzése, veszélyes üzemként való 

termesztés feltételeinek betartása, 

szomszédos gazdákkal való egyez-

tetés stb.) lesznek, ami időt, energi-

át és további költségeket igényel.

16./ Utántermesztés tiltása csök-
kenti a hasznot: A repce, szója GM-

fajtákat termesztő gazdák nem tar-

talékolhatnak vetőmagot (farmer 
saved seed) a saját termésükből. Aki 

ezt teszi, az komoly perre és bünte-

tésre számíthat a fajtatulajdonos cé-

gek részéről. 
17./ A vegyszeres védekezés leál-

lítása nem mindig csökkenti a költ-
ségeket: A GM-fajták támogatóinak 

egyik fontos ütőkártyája, hogy a 

Bt-fajták termesztése esetén nincs 

szükség peszticid-kezelésre, ezzel 

a vegyszeres védekezés költségei 

megspórolhatók. Ez azonban két-

élű fegyver, amit a kínai eset is alá-

támaszt. Kínában 3 millió hektáron 

termesztették a Bt-gyapotot, ezért 

leállították a vegyszeres védekezést 

a gyapottokmoly ellen. Néhány év 

alatt azonban felszaporodott a me-

zei poloska, ami teljesen tönkre 

tette a környező zöldség- és gyü-

mölcsös kerteket. Jelenleg 25 millió 

hektáron végzik a mezeipoloska-

monitorozást Kínában, és gradáció 

esetén vegyszerrel kell védekezni. 

Tehát az ökoszisztémát egységes 

egészként kell kezelni. Amennyiben 

egy faj helye megürül, tehát ökológi-

ai rés (niche) keletkezik, a többi faj 

azt azonnal kitölti.

A következő részben az V. fejezet 

új szakkifejezéseit foglaljuk össze.

■

Forrás: National Research Council (NRC), 
2010: The Impact of Genetically Engineered 
Crops on Farm Sustainability in the United 
States. Washington, DC: The National 
Academies Press.
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