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Bevezetés

A sorozat rendhagyó címe sejtet-

ni engedi, hogy a géntechnológia 

esetében olyan új ismeretek bemu-

tatásáról van szó, melyek elsajátítása 

sok mindenben hasonlít a nyelvta-

nuláshoz. A géntechnológia, mint 

új tudományterület és diszciplína, 

csak néhány évtizedes múltra tekint 

vissza, emiatt a lakosság és különö-

sen a közvetlenül érintett gazdák is-

meretei rendkívül hiányosak a GMO 

vonatkozásában. A társadalomban 

jelentkező tudáshiány egyrészt visz-

szavezethető a közép- és felsőfokú 

oktatás hiányosságaira, másrészt 

a géntechnológia rendkívül gyors 

térhódítására a világ mezőgazda-

ságában. A helyzetet súlyosbítja, 

hogy a géntechnológia nyelvezete, 

szakkifejezései szinte érthetetlenek 

a 20. század második felében érett-

ségizett, vagy diplomázott emberek 

számára. A tudatlan ember pedig ki-

szolgáltatott a médiában, reklámok-

ban stb. megjelenő igaz vagy hamis 

információknak.

A sorozat célja az, hogy az ala-

poktól kezdve és felépítve, lépésről 

lépésre vezesse be az olvasót a gén-

technológia rejtelmeibe, „lámpást 

tartva” a gazdák és a szakemberek 

számára a GMO útvesztőiben való 

helyes eligazodásra, az előnyök és 

hátrányok szakmailag megalapozott 

megítélésére. Az eddig megjelent 30 

részben a géntechnológia, valamint 

a GM-fajták előállításának elméle-

ti és módszertani alapjait, továbbá 

a mezőgazdasági alkalmazásának 

előnyeit és kockázatait mutattuk be. 

Ezek ismerete feltétlenül szükséges 

ahhoz, hogy az olvasók számára, a 

következő fejezetekben bemuta-

tásra kerülő különböző géntech-

nológiai stratégiákkal, molekuláris 

módosításokkal és transzgénikus 

(GM) fajtákkal kapcsolatos ismere-

tek könnyen érthetők és értelmez-

hetők legyenek. Az ismeretek visz-

szakeresését kívánom elősegíteni 

a körülbelül 140 oldalon megjelent 

30 résznek, 5 különböző fejezetbe 

sorolásával és az egyes részek visz-

szakeresését megkönnyítő adatok 

közlésével. A géntechnológiával 

kapcsolatos 342 speciális szakkife-

jezés szintén a megértést segítik.

A „Tanuljunk Géntechnológiául” 

első kötet

Cím: A GM-fajták előállításának 

elméleti és módszertani alapjai, ter-
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ROVA TVEZETŐ:

Dr. Heszky László akadémikus

Tanuljunk „géntechnológiául” (31.)  

A géntechnológia elméleti és módszertani alapjai (II./4.)

Dr. Heszky László

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

A „Tanuljunk Géntechnológiául” sorozat „A GM-
fajták előállításának elméleti és módszertani 

alapjai, termesztésük eredményei és kockázatai” 
című első kötetének összefoglalása

Az Agrofórumban 2010 júliusában indítottam el a „Tanuljunk géntechnológiául” sorozatot, és a 30. rész 
megjelenésével (Agrofórum 2013/1 – január) az első kötet végére értem. Mielőtt elkezdeném a második kö-
tet – konkrétan az egyes transzgénikus fajták és módosítások bemutatását – rövid áttekintést adok az eddig 
megjelent 5 fejezetről. Célom ezzel a 2. kötetben foglaltak megértéséhez szükséges alapismeretek visszakeres-
hetőségének megkönnyítése.
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mesztésük eredményei és kockáza-

tai.

Tartalomjegyzék

I. fejezet: A géntechnológia 
genetikai alapjai

I.1 (1) Földi élet lényege 
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Az I. fejezetben foglaltak néhány 
fontosabb megállapítása: A földi 

élők (vírusok, baktériumok, gom-

bák, növények, állatok, ember) 

genetikai programjuk alapján mű-

ködnek. Az élet programja minden 

élőben ugyanabban a molekulában 

(DNS, RNS) van kódolva, sőt a kód 

is azonos, következésképpen a föl-

di élők molekulárisan sokkal kö-

zelebb állnak egymáshoz, mint azt 

külső megjelenésükből tévesen kö-

vetkeztethetjük. A sejtek anyagcse-

réje minden földi élőben azonos, 

vagy közel azonos, ennek következ-

tében a prokarióták (pl. baktérium) 

és eukarióták (pl. növény, ember) 

génjeinek egy része is azonos! Az 

egyes gének nem tulajdonságokat 

kódolnak, hanem olyan fehérjéket, 

melyek a sejtek anyagcsere folya-

matain keresztül határozzák meg 

egy élő egyed külső és belső tulaj-

donságait. A genetikai szabályozás 

egy szervezet 23-30 ezer génjének 

molekuláris jelekkel kommunikált 

és összehangolt működését jelen-

ti, mellyel kapcsolatos ismereteink 

azonban még rendkívül hiányosak. 

II. fejezet: A géntechnológia 
elméleti és módszertani alapjai

II.1 (6) A géntechnológiát meg-

alapozó felfedezések (Agrofórum 

2010/12, 74-79.)

II.2 (7) A transzgén és funkciói 

(Agrofórum 2011/1, 90-96.)

II.3 (8) Géntranszfer technikák 

(Agrofórum 2011/2, 90-94.)

II.4 (9) Transzgénikus (GM) 

növényregenerálás (Agrofórum 

2011/3, 86-90.)

II.5 (10) Szakkifejezések II. 

(Agrofórum 2011/4, 102-105.)

A II. fejezetben foglaltak néhány 
fontosabb megállapítása: A gén-

technológia termékei nem a semmi-

ből jelentek meg a kereskedelem-

ben, azt hosszú évtizedek alapozó 

molekuláris genetikai, genomikai 

és biotechnológiai kutatásai előz-

ték meg. A transzformációt min-

dig sejtszinten kell elvégezni, és a 

transzgénikus sejtből kell a növényt 

regenerálni, így a GM-növény min-

den sejtje tartalmazni fogja a transz-

gént. A transzgén ugyanazokból az 

elemekből áll, mint a természetes 

gének, a különbség viszont jelen-

tős lehet, mert a transzgén egyes 

elemei bármilyen földi élőből szár-

mazhatnak. A géntechnológusok 

nem „Teremtőt” játszanak, mert év-

milliók óta létezik egy baktérium 

(Agrobacterium tumefaciens), ami 

természetes génsebész. A GM-fajták 

növényei két dologban (transzgén 

és fehérje terméke) különböznek 

a hagyományostól, minden sejtjük 

tartalmazza a transzgént, és minden 

sejtjükben, vagy csak egyes szövete-

ik sejtjeiben a transzgénről új fehér-

je szintetizálódik, vagy szintézise 

gátolt.

III. fejezet A transzgénikus (GM) 
fajta előállítása

III.1 (11) A transzgén integrációjá-

nak bizonyítása (Agrofórum 2011/5, 

84-87.)

III.2 (12) A transzgén működésé-

nek és öröklődésének bizonyítása 

(Agrofórum 2011/6, 50-53.)

III.3 (13) Eredeti géntechnoló-

giai fejlesztésű GM-fajta előállítása 

(Agrofórum 2011/7, 68-72.)

III.4 (14) GM-fajta előállítása sza-

badalomvásárlással (Agrofórum 

2011/8, 84-88.)

III.5 (15) Többgénes 

transzgénikus (GM) fajták előállítá-

sa (Agrofórum 2011/9, 74-78.)

III.6 (16) GM-fajták előállítása 

kloroplasztisz transzformációval 

(Agrofórum 2011/10, 76-81.)

III.7 (17) Szakkifejezések III. 

(Agrofórum 2011/11, 53-56.)

A III. fejezetben foglaltak néhány 
fontosabb megállapítása: Ma már 

rutinszerűen alkalmazhatók azok 

a módszerek, melyekkel a transz-

gének bejuttathatók a sejtekbe, és 

bizonyítható beépülésük a DNS-be, 

működésük és öröklődésük. Egy 

originális fejlesztésű transzgénikus 

fajta előállítása 8-10 évet, és forint-

ban, milliárdos befektetést igényel. 

A világon termesztett GM-fajták 

tulajdonosai ezért, kivétel nélkül, 

multinacionális cégek. A GM-fajták 

nem új nemesítmények, hanem a 

hagyományos fajták egy vagy több 

gént tartalmazó és ennek megfele-

lően, egy vagy több tulajdonságban 

módosított változatai. Egy GM-fajta 

tucatnyi globális szabadalommal 

védett, ami lezárja az utat más ne-

mesítők elől, hogy hasonló fajtát 

állíthassanak elő. A GM-fajták a glo-

balizáció motorját jelentik a mező-

gazdaságban. A GM-fajták ma már 

nemcsak 1-2, hanem 8-10 transzgént 

is tartalmazhatnak, ennek megfele-

lően 2-4 új tulajdonsággal is rendel-

kezhetnek.   

IV. fejezet A transzgénikus (GM) 
fajták termesztése

IV.1 (18) A gazdasági növények 

genetikai módosításának tudo-

mányos jelentősége és stratégiái 

(Agrofórum 2011/12, 62-66.)

IV.2 (19) Transzgénikus (GM) 

fajták globális termesztésének 

eredményei és következményei 

(Agrofórum 2012/1, 70-75.)

IV.3 (20) Transzgénikus (GM) faj-

ták termesztésének tapasztalatai az 

Egyesült Államokban (Agrofórum 

2012/3, 88-92.)

IV.4 (21) A GM-fajták termeszté-

sének helyzete az Európai Unióban 

(Agrofórum 2012/4, 108-115.)

IV.5 (22) Transzgénikus (GM) 

fajták termesztésének helyzete Ma-

gyarországon (Agrofórum 2012/5, 

82-86.) 

IV.6 (23) Szakkifejezések IV. 

(Agrofórum 2012/6, 62-64.)

A IV. fejezetben foglaltak né-
hány fontosabb megállapítása: A 

géntechnológia mint új tudomány, 

hosszú távon óriási jelentőségű lesz 

az emberiség számára. A növényi 
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géntechnológia a 21. század elején 

azokat az elméleti és módszertani 

ismereteket adja kezünkbe, melyek-

kel a növények tulajdonságait (élet-

folyamatait vezérlő genetikai prog-

ramot) mi magunk változtathatjuk 

meg, a saját (gazdák, fogyasztók) 

igényeinknek megfelelően. Jelen-

leg azonban a géntechnológia „kő-

korszakában” vagyunk. A GM-fajták 

tudományos szempontból ma még 

félkész termékeknek tekinthetők, 

annak ellenére, hogy termőterüle-

tük a világon eléri a globális termő-

terület 10 %-át. Az USA (lényegi azo-

nosság) és az EU (elővigyázatosság) 

alapjaiban eltérő elvei és gyakorlata 

gazdasági konfrontációhoz vezet-

tek. A 2010-es évek fejleményei, az 

EU álláspontjának helyességét lát-

szanak alátámasztani a világon.

V. fejezet: A transzgénikus 
(GM) fajták termesztésének és 
fogyasztásának kockázatai

V.1 (24). Kockázatok lényege 

és főbb csoportjai (Agrofórum 

2012/07, 76-79.)

V.2 (25) A géntechnológia kutatá-

si és fejlesztési hiányosságaira visz-

szavezethető veszélyek és kockáza-

tok  (Agrofórum 2012/8, 102-106.)

V.3 (26) A transzgénikus (GM) faj-

ták termesztésbiztonsági kockáza-

tai (1): génáramlás, génmegszökés, 

koegzisztencia (Agrofórum 2012/9, 

66-70.)

V.4 (27) A transzgénikus (GM) 

fajták termesztésbiztonsági kocká-

zatai (2): rizikótényezők a techno-

lógia egyes fázisaiban (Agrofórum 

2012/10, 86-91.)

V.5 (28) A transzgénikus (GM) 

fajták fogyasztásának élelmiszer-

biztonsági kockázatai (Agrofórum 

2012/11, 70-74.)

V.6 (29) A transzgénikus (GM) faj-

ták gazdasági és szociális kockázatai 

(Agrofórum 2012/12, 70-74.)

V.7 (30) Szakkifejezések V. 

(Agrofórum 2013/1, 82-84.)

Az V. fejezetben foglaltak néhány 
fontosabb megállapítása: A nagy 

terület ellenére a világon csak 4 nö-

vényfaj (kukorica, repce, szója és 

gyapot) 2 tulajdonságban (gyomir-

tószer-tolerancia és rovarreziszten-

cia) módosított fajtáit termesztik. 

A jelenleg köztermesztésben lévő 

GM-fajtákban a transzgén folyama-

tosan bekapcsolt állapotban van, 

tehát a növény minden szervében 

és szövetében, a növény egész éle-

te folyamán működik. Ez a herbi-

cid-tolerancia esetében előnyös, 

a rovarrezisztencia és élelmiszer-

biztonság vonatkozásában viszont 

hátrányos. További hátrányt jelent 

a toleráns gyomok és rezisztens ro-

varok megjelenése. A gazdaságilag 

jelentős gén minden termesztett 

GM-fajtában bakteriális eredetű, és 

a génáramlás mind a vadflóra, mind 

a kultúrflóra irányába megoldatlan. 

Az élelmiszer-biztonság mellett a 

termesztésbiztonság is meghatáro-

zó kritérium, különösen azért, mert 

kockázataik is alapjaiban különböz-

nek. Az USA 15 éves termesztési 

tapasztalataiból leszűrhető, hogy 

a GM-fajták termesztése csak spe-

ciális esetekben (pl. monokultúra, 

gyomirtás megoldatlansága) gazda-

ságos, a haszon mértéke azonban 

ezekben az esetekben is számos té-

nyező függvénye és idővel csökken.

A következő részben elkezdő-

dik a „A köztermesztésben lévő 
és fejlesztés alatt álló GM-fajták és 
módosítások” című második kötet 
különböző fejezeteinek bemuta-

tása. A második kötet első fejezete 

a „Transzgénikus növényvédelem-

mel” foglalkozik. Bemutatásra ke-

rülnek a vírus-, baktérium-, gom-

barezisztenciát célzó módosítások, 

valamint a köztermesztésben lévő 

rovarrezisztens és herbicid-toleráns 

GM-fajták és -hibridek.

A kutatás a TAMOP-
4.2.2/B-10/1-2010-0011 „A tehetség-
gondozás és kutatóképzés komplex 
rendszerének fejlesztése a Szent Ist-
ván Egyetemen” c. pályázat támo-
gatásával valósult meg.
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