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Összefoglalás 

 

A termőföld bonyolult életközösséget jelent, 

amely a talaj felső szintjében évmilliók során 

létrejött, s amelyről máig bizonyosan csak azt 

állíthatjuk, hogy nem ismerjük kellőképpen. A 

mezőgazdaság iparosításával három és 

félszereződött a gabonatermés. Ez a 

mezőgazdaságba bevitt energiahordozókkal, 

nagyadagú műtrágyázással, öntözéssel, 

gépesítéssel és a növényvédő szerek kiterjedt 

alkalmazásával érték el. 

A növényvédelmi tevékenység súlyos 

környezetanalitikai, ökotoxikológiai és 

környezet-egészségügyi problémákat képes 

okozni. Ennek mélyén mindig a megmaradó 

képes hatóanyagok vannak. A klórozott 

szénhidrogének (DDT, HCH, camphechlor stb.) 

évtizedekre képesek elszennyezni a talajainkat 

és még ma is mérhetők maradékaik az 

anyatejben. Földjeink közel fele klórozott 

szénhidrogén-maradékot tartalmaz, igaz, 

csekély mennyiségben. A kukoricaövezetben az 

öntözővíz minősége sem feltétlenül megfelelő. 

Ennek okai 2010 táján a triazin típusú (atrazine, 

Summary 

 

Arable land is a compex ecosystem formed in 

millions of years in the upper soil horizon, and 

regarding which we can only assert that our 

current knowldge about it still remains lacking. 

The industrialization of agriculture has 

increased grain yields by 3.5-fold, achieved by 

energy inputs in agriculture, high-dose 

fertilization, irrigation, mechanization and 

extensive application of chemical pesticides on 

the crops. 

Crop protection can cause severe 

environmental, ecotoxicological and 

environmental health problems. Persistent 

active ingredients are always at the bottom of 

this trouble. Chlorinated hydrocarbons (DDT, 

HCH, camphechlor, etc.) are able to 

contaminate our soil for future decades, and 

their residues are still found even in breast milk. 

Nearly half of our arable lands contain residues 

of chlorinated hydrocarbons, although at low 

levels. The quality of irrigation water in the 

maize zone is not necessarily adequate either, 

around 2010 mostly due to triazine type 
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simazine stb.) gyomirtók, amelyek felszíni 

vizeinket és talajvizeinket elszennyezték. 

Mindkét vegyületcsoport hormonmoduláns 

hatású, amely befolyással bír a 

szaporodásunkra és fejlődésünkre is. 

herbicides (atrazine, simazine, etc.) that have 

contaminated our surface and ground water. 

Both groups of compounds exert hormone 

modulating effects that may influence our 

development and reproduction. 

  
Kulcsszavak: felszíni víz, talajvíz, termőföld, 

DDT, 2,4,5-T, TCDD, 2,4-D, atrazine 

 

Keywords: surface water, ground water, soil, 

DDT, 2,4,5-T, TCDD, 2,4-D, atrazine 

 

 
 

Becslések szerint jó, ha a talajt alkotó 

mikroorganizmus-fajok 1%-át ismerjük 

fajszinten [Hugenholtz & Pace 1996], miközben 

az emberi civilizáció a termőföld használata 

nélkül létre sem jöhetett volna. Ezt a termőföld-

használati vakröpülést méltán nevezhetjük az 

eddigi tudományunk szégyenének, hiszen a talaj 

ökoszisztéma-szintű összefüggései – melyeken 

pedig az élelmiszer-ellátásunk alapszik – máig 

dekódolatlanok, s amelyeknek feltárására ma 

sem költ eleget a divattudományokra, adott 

esetben a „profitképes” fejlődésre fogékony 

tudománypolitika. A földtudományok hatalmas 

fejlődése ellenére úgy tűnik, történelmünk 

során az egyes korszakok tudománya mindig 

más kérdéseket talált érdekesebbnek a 

termőföld kellően alapos megismerésénél, 

amelyen pedig az emberi kultúra, sőt az 

emberiség létezése alapul. Milyen groteszk 

ennek fényében fenntartható termőföld-

használatról beszélni! A körültekintést mellőző 

földhasználatunk úgy okozhat mélyreható 

változásokat a talajéletben – például a mutagén 

hatású növényvédőszer-hatóanyagok további 

használatával [Darvas 2006a] –, hogy azokat 

ismereti hiányosságaink miatt fel sem ismerjük. 

A talajszennyezések pedig nem csupán a talaj 

életközösségeit károsítják, de tovább is 

haladhatnak onnan, például a felszíni vizekbe. 

Agrokemizálás és vízminőség 

Az ivóvíz szükséges mennyiségét a felszíni-, a 

talaj- (az első vízzáró réteg fölötti), a réteg- (két 

vízzáró réteg közötti) és artézi (mélységi 

rétegvíz) vizekből lehet előteremteni. A Föld 

ivóvízkészletei is korlátozottak. Ma a felszíni 

vizeinket (tavak, folyók, patakok stb.) egyrészt a 

vízszennyező anyagok, másrészt a korábban át 

nem gondolt vízrendezések veszélyeztetik. 

Felszínivíz-szennyeződést a megnövekedett 

szervesanyag-tartalom, a szervetlen ionok 

feldúsulása, hőszennyezés (például erőművek 

élővizekbe eresztett meleg hűtővizei), 

valamint mérgező és radioaktív anyagok 

vizekbe kerülése egyaránt eredményezhet. A 

különböző mérgező anyagok, növényvédő 

szerek, nehézfémsók, ipari melléktermékként 

vízbe kerülő szennyező anyagok közül azok a 

nagyon veszélyesek, amelyek megmaradó 

képesek (perzisztencia), amelyek raktározásra 

kerülnek valamilyen szövetben (bioakkumuláció) 

és amelyek feldúsulnak a tápláléklánc mentén 

(biomagnifikáció), esetleg nemzedékekkel 

később kifejtve hatásukat [Darvas 2006b]. E 

tekintetben különösen a vízi üledékekbe kerülő, 

ott már nem bomló vegyületek környezeti sorsa 

figyelemre méltó. Példa a DDT és viselkedésben 
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hasonló (HCH, camphechlor stb.) rovarirtó társai 

[Darvas, 2000]. 

Az ipar által termelt szintetikus vegyületek, bár 

többségük vízben csak kis mértékben oldódnak, 

rendkívül veszélyesek lehetnek. A tengerek vizét 

ma leginkább a tengeri szénhidrogén-

bányászatból származó szennyeződések, 

valamint a kőolajszállítással kapcsolatos 

balesetek veszélyeztetik. A vízbe kerülő 

kőolajszármazékok azon túlmenően, hogy a 

növényekkel vagy állatokkal közvetlenül 

érintkezve azok pusztulását okozzák, a víz 

felszínén vékony filmet képezve szétterülnek, 

így hatalmas mennyiségű vizet zárnak el a 

levegőtől. A fellépő oxigénhiány miatt a 

szennyező anyagokkal közvetlenül nem 

érintkező élőlények is elpusztulhatnak. 

További jelentős szennyező forrás a kommunális 

szennyvizek kellően meg nem oldott tisztítása is. 

Nő a vizek nitrát- és foszfáttartalma, valamint 

bennük a növényvédőszer- és gyógyszer-

maradékok felhalmozódása is [Darvas és 

Székács 2006]. Vannak olyan tengerek, tavak és 

folyók, amelyek vízállományának jelenlegi 

veszélyeztetettsége a természetes vízháztartásba 

történt emberi beavatkozás következtében 

alakult ki. Az Aral-tó Kazahsztán és Üzbegisztán 

határán valaha a világ negyedik legnagyobb tava 

volt. Két legnagyobb tápláló folyója, az Amu-

darja és a Szír-darja vizének nagy részét azonban 

öntözési célra elterelték. A tó vízfelülete 1980-

ra eredeti felszínének 60%-ára zsugorodott, 

vízszintje 13 métert süllyedt, s bár 1960-ban 

még évi 45 000 tonna halat adott, az 

ezredfordulóra már nem volt halászható. Az 

ökológiai katasztrófa során a tó vízállománya az 

eredeti érték 10%-ára csökkent [Zavialov 2005, 

Micklin 2007]. 

Nagyadagú műtrágyázás – eutrofizálódás, 
talajuntság, erózió 

A nitrogén-, de a foszforműtrágyák is savanyítják a 

talajt. A nitrogénműtrágyák bemosódhatnak a 

talajvízbe, elsősorban nitrát (NO3
–) formájában. 

A túlzott nitrogén-műtrágyázás gyakran a 

termés minőségromlását eredményezi, és a 

növények ellenálló képességének csökkenéséhez 

vezet. A foszforműtrágyák jelentős részben 

vízben oldhatatlan szervetlen és szerves 

vegyületekké alakulnak, így kisebb mértékben 

veszélyezteti a talajvizet. A nitrogénműtrágyákkal 

együtt viszont jelentősebben gyorsíthatják a 

felszíni élővizek vízvirágzását, eutrofizációját. A 

tavi fitoplanktonok szaporodását a különböző 

tápanyagok közül elsősorban a szén, a szilícium, 

a nitrogén, és leggyakrabban a foszfor 

korlátozza. Ezek közül például a Balaton vizének 

magas hidrokarbonát- és oldott szilikáttartalma 

miatt a szén és a szilícium nem jön számításba. 

A vizsgálatok szerint a balatoni algaszaporulat 

korlátozó tényezője a foszfor. Nyaranta a 

legszennyezettebb, keszthelyi öbölben rövid 

időre a nitrogén válhat limitáló tényezővé, 

ilyenkor a nitrogénfixáló mikroszervezetek 

szaporodnak el, melyek számára a légkör 

kimeríthetetlen nitrogénforrás. A Balaton 

vízminőségének a 80-as évek elején 

bekövetkező drámai romlását, mely 

legszembetűnőbben az algavirágzásban 

nyilvánult meg, főként a tó vízgyűjtőjét ért, 

tartósan magas szintű foszforterhelés okozta, 

amelyben – több más forrás (kommunális és 

ipari szennyvizek, állati trágya stb.) mellett – 

jelentős szerephez jutott a mezőgazdasági 

területekről bemosódott és az erózió révén a tóba 

kerülő foszfor is [Anton és Németh 2006]. 
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Nehézfémekkel elsősorban a foszforműtrágyák 

lehetnek szennyezettek. A legnagyobb 

kockázatot a rákkeltőnek minősülő és mobilis 

kadmiumsók (pl. acetát, oxid, nitrát, szulfát, 

szulfit) jelentik. A hazánkban használt 

szuperfoszfátok kadmiumban szegények, így 

talajaink túlságosan nem szennyeződtek el. 

Elsavanyodó talajokban azonban ugrásszerűen 

megnőhet a kadmium mobilitása. A keletről 

érkező importált foszforműtrágyák egy része 

kadmiumkockázatot jelenthet [Darvas és 

Székács 2006]. 

A nitrogénműtrágyák nemcsak a talajt és a 

talajvizet, hanem a légkört is szennyezhetik 

nitrogén-oxidokkal, ammóniával (karbamid) gáz 

formában. A talajvízbe jutó nitrát bizonyos 

határkoncentráció felett lehetetlenné teszi a 

szennyezett vízkészlet ivóvízként való 

felhasználását, mivel – elsősorban újszülöttek, 

kisgyermekek esetében – ún. kékcsecsemő-

szindrómát, methemoglobinémiát okoz. 

A káliumtúladagolás környezet-egészségügyi 

kockázata nem számottevő: mind a talajban, 

mind az állati szervezetekben viszonylag nagy 

koncentrációban van jelen, savanyító hatása 

minimális, a felesleges kálium a vizelettel ürül. 

Negatív következményként bizonyos esetekben 

a káliummal túltrágyázott legelőkön az állatok 

néhány százalékán fellépő ún. hipomagnézia 

szindrómáját említhetjük, ami túlzott kálium-

bevitel miatti relatív magnéziumhiányt jelent 

[Anton és Németh 2006]. 

Az iparszerű növénytermesztés a talajok 

minőségének romlásához vezet. A túltrágyázás 

savanyító hatása fokozza a kilúgozódást, s 

azáltal, hogy nagy mennyiségű felvehető 

nitrogén- és foszforforrást biztosít a mikrobiális 

életközösségek számára olyan körülmények 

között, ahol könnyen lebontható szénforrások 

nem állnak rendelkezésre (növényi 

maradványok, szerves trágyák hiánya), szintén 

elősegíti a humuszlebontást. Az előbbi 

folyamatok (savanyodás, tápanyag-kilúgozódás, 

a szervesanyag-tartalom csökkenése) 

együttesen rontják a talaj szerkezeti 

tulajdonságait (aggregátumstabilitás stb.), s így 

vízgazdálkodását is; s az erózió pusztító hatása 

ezáltal egyre nagyobb lehet. A makrotápelemek 

egyoldalú visszapótlása relatív mikroelemhiányt 

eredményez [Anton és Németh 2006]. A 

talajsavanyodás hatására a talajt benépesítő 

mikrobapopulációkon belül növekedni fog a 

mikrogombák aránya a baktériumok rovására, s 

mint tudjuk, előbbiek között igen sok 

potenciálisan fitopatogén és mikotoxintermelő 

faj van. A mezőgazdasági termelésben 

közismert talajuntság jelenségét részben a 

gyökérzónában élő, mikotoxinokat termelő 

mikroszervezetek (pl. Aspergillus, Penicillium, 

Fusarium spp.) felszaporodásával magyarázhatjuk. 

Az Agent Orange és a dibenzo-dioxinok – 
a vietnami mocsárerdők állapota 

Az Egyesült Államok légierejének alacsonyan 

szálló C-123-as repülőiről, 1962 és 1971 között, 

2,4 millió hektár vietnami őserdőre 44 millió 

liter Agent Orange gyomirtót permeteztek. A 

szárazföldi erdők 10%-át, a mocsárerdők 36%-át 

kezelték lombtalanítókkal legalább egyszer 

[Costello 1993]. Az utóbbiban élő, fajokban igen 

gazdag ökoszisztéma regenerációs időigényét 

ökológusok ma egy évszázadra becsülik. Az 

Agent Orange technikai tisztaságú ipari termék, 

a 2,4,5-T és 2,4-D gyomirtó-hatóanyagok 

keveréke, szennyezve a gyártás során keletkező 
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dibenzo-dioxinokkal (közöttük a TCDD a 

legveszélyesebb). 

Az 1944-ben felfedezett 2,4,5-T hatóanyagot, 

eredetileg az Amchem Product Inc. gyártotta. 

Nálunk erdőgazdaságban használták 

cserjeirtásra, 175 liter/hektár dieselolajban 

kipermetezve. A 2,4,5-T kombinációban is 

felhasználásra került, például rizs gyomirtására. 

Mai normáink szerint a gyártóknak a technikai 

hatóanyag 98%-ával kell elszámolni. A maradék 

2% lehet ez is, az is. Legtöbb esetben ennek 

jelentős hatásáról nem tudunk, máskor viszont, 

mint a 2,4,5-T és a TCDD kapcsolatánál, az 

elképesztően alacsony szintű, a 2% töredékét 

kitevő szennyezettségnek drámai hatása lehet. 

Abban az időben az Egyesült Államokban 

használt 2,4,5-T eltűrt TCDD-szennyezettségi 

szintje 0,05 mg/kg (ppm) volt, ugyanakkor a 

háború alatt felhasznált tételek 

szennyezettsége ennek ezerszeresét is elérhette 

[Warwick 1998]. Az átlagos szennyezettséget 

ma 3,4 mg/kg szintűnek számítják, és így kb. 170 

liter TCDD kijuttatásáról számolnak be a 

krónikák. Más kalkulációk 700 literről beszélnek. 

A vietnami veteránok (Egyesült Államok, 

Ausztrália, Új-Zéland) egészségi állapota rövid 

idő alatt feltűnően megromlott. A kötőszöveti, 

légzőszervi, prosztata- és nyirokrákok 

előfordulásának gyakorisága szembetűnővé vált 

[Wolfe et al. 1990, Insitute of Medicine 1994]. A 

2,3,7,8-TCDD az IARC (az Egszségügyi 

Világszervezet, a WHO rákkutatási ügynöksége) 

szerint emberen és állatokon bizonyosan 

rákkeltő vegyület. A dibenzo-dioxinok mai 

tudásunk szerint olyan vegyületek, amelyek 

immunhiányos állapotot képesek előidézni, 

aminek következtében a szervezet immunitása, 

védekezőképessége lecsökken. A veteránok 

családjaiban ugyanekkor az embrióelhalásos 

vetélés, a nyitott gerincoszlopú és torzszülött 

csecsemők aránya egyes vizsgálatok szerint az 

átlagot meghaladta. Ezek a családok (250 ezren) 

később akcióba kezdtek a 2,4,5-T-t forgalmazó 

vegyi gyárak ellen [Costello 1993, Warwick 

1998]. Ha úgy tetszik, a Vietnami Háborút 

követő toxikológiai adok–kapok eseményeiben 

történelmünk második (az első a DDT volt), a 

gyártókat eredetileg elképesztő kártérítéssel 

fenyegető növényvédő szerekkel kapcsolatos 

környezet-egészségügyi botrányát láthatjuk. A 

gazdasági (a Dow Chemicals később bankcsődöt 

jelentett) és külpolitikai (mi lesz, ha a 

vietnamiak is perelnek) érvekkel árnyalt 

kompromisszum után a gyártók bíróságon kívüli 

megegyezést javasoltak. 1984. májusában 180 

millió USA dollár értékben segélyt ajánlottak fel 

[Warwick 1998]. Az összeg csökkentésében 

jelentős szerepet játszottak azok a Monsanto 

által finanszírozott tanulmányok, amely 

balesetben dibenzo-dioxin-mérgezést 

szenvedett emberek adatait elemezve nem 

számoltak be súlyosan drámai fejleményről 

[Sanjour 1996]. A szállított mennyiségtől függő 

segély zöme a Dow Chemicals és a Monsanto 

Co. vegyészeti gyárakat terhelte. Ez utóbbi 

cégről az is bebizonyosodott, hogy az általa 

készített Agent Orange dibenzo-dioxin-tartalma 

sokszorosa (néha 47-szerese) volt a Dow 

Chemicals hasonló termékének, így a segélyt – 

dacára annak, hogy a kipermetezett készítmény 

30%-át a Monsanto és 29%-át a Dow szállította 

– 46%-ban mégis a Monsanto fizette [Schuck 

1994, Tokar 1998]. A vietnamiak azonban nem 

maximum egy évet töltöttek az elszennyezett 

környezetben, mint a legkitartóbb veteránok. 

1969-ben, a dél-vietnami újságokban már 
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megjelentek cikkek arról, hogy a kezelt 

területeken élők utódai között a születési 

rendellenességek és a torzszülöttek száma 

jelentősen megemelkedett [Schardein 1993]. 

Hanoi egy katonai kórházának orvosa (Bui Dan) 

felmérésében 1000 ember vizsgálatakor 523 

esetet (benne nagyszámú spontán vetélést) 

kapcsolatba hozott a dzsungellombtalanítással. 

Az érintett falvakban az újszülöttek túlélési 

esélye az első életévükben 1966 és 1971 között 

60%-kal, 1981 és 1986 között már csak 40%-kal 

csökkent mértékű volt, ami a a lombtalanítással 

nem érintett falu csecsemőhalandósági 

adataihoz képest 2,4-szeres éa 1,4-szeres 

értéket jelentett [Schecter et al. 1990]. A kezelt 

körzetekben a halakból (fő táplálék a mocsári 

erdők területén) és az anyatejből kimutathatók 

voltak a bioakkumulációra képes dibenzo-

dioxinok [Larsen et al. 1991]. Ma közel félmillió 

halva- vagy torzan született vietnami gyerekről 

tudunk, igaz, olyan hivatalos washingtoni 

katonai híradás is volt, amely szerint a vietnami 

torzszületések nem voltak az ázsiai átlago fölött 

[Cutting et al. 1970]. A tanulság egyszerű: a 

statisztika sokféle dolog alátámasztására is 

alkalmas. A valóság Ho Si Minh-város (a hajdani 

Saigon) Tu Du kórházának lezárt szobájában 

mutatja meg magát, ahol a raktári polcokon lévő 

preparáló üvegekben, formalinban tárolt, 

kettős-, hármastestű, daganatos, zavart 

fejlődéstől torz, félig-meddig kifejlett magzatok 

mutatják az irgalmatlan valót (1-2. képek). 

Van ennek az ügynek magyar vonatkozása is: a 

klorinol. A Budapesti Vegyiművekben (BVM) az 

elektrolízisüzem termékei közül a könnyen 

eladható nátronlúgot a 60-as években 

nagyszerűen egészítették ki az ezzel együtt 

keletkező klórgáz felhasználására is lehetőséget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. kép  Az Agent Orange teratogén hatása – 

A TuDu kórház gyűjteménye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. kép  Mocsárerdő Agent Orange-kezelés után 

 

biztosító termékek. Így született meg a BVM 

által 1967-ben szabadalmaztatott klorinol 

(2,4,5-T etanol vagy fenteracol) és atrazine 1:1 

arányú keveréke a Buvinol. A kifejlesztés 

történetéről szóló, Bánki László [1976] által 

szerkesztett könyvben a Czeizel Endre és Király 

János által írt részben azt olvashatjuk, hogy a 

gyártásban dolgozók kromatidaberrációjának a 

gyakorisága duplájára emelkedett, azonban az 

ipari sikertörténet már beindult, átgázolt a 

tétova valóságon. Például 1975-ben (amikor 

még joggal büszkék voltunk a DDT betiltására) a 

BVM 2 600 tonna Buvinolt gyártott, ami 1985-ig 
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(ekkor már a korábbi Agent Orange-

használatért segélyt fizettek) volt forgalomban, 

amikor végül betiltották. Addig kukorica 

gyomirtására használták, de szőlő-, alma- és 

körtetelepítésekben is engedélyezték. A gyártás 

során keletkezett néhány tízezer tonna 

veszélyes hulladék, amely klórozott fenolokból 

és azok későbbi bomlástermékeiből, illetve 

fúziós származékaiból (mint a dibenzo-dioxinok) 

áll, tehát jobbára innen származik. A karcinogén 

és teratogén hatású 2,4,5-T, klorinol és dibenzo-

dioxinokkal kevert klórozott fenolok révén – a 

garéi hulladéktárolóban volt elszállásolva 

[Darvas 2000]. 

Szúnyogirtás malathion hatóanyaggal – 
Saku-szindróma 

A malathion rovarölő hatását 1952-ben írták le. 

Egyike volt azon vegyületeknek, amelyek a 

klórozott szénhidrogéneket leváltó foszforsav-

észterek csoportjában meghatározóak voltak. 

Gerinceseken mért viszonylag kedvező akut 

toxicitási értékei (igaz a szervezetünk a nála 40-

szer mérgezőbb malaoxon-ná alakítja) a 

háztartásokban való alkalmazását is segítette, 

sőt előszeretettel alkalmazták települések 

szúnyogirtására. A hetvenes években, városi 

parkokban mindezt többnyire az éjszakai 

órákban tették, permetező vagy melegköd-

képző technológiával. Korábban mindezt igen jó 

néven vettük, hiszen a kezelés a vérszívó 

imágókat pusztította el, ma azonban számos, a 

lárvákat ölő sokkal kedvezőbb ökotoxikológiai 

mutatójú készítményt ismerünk (pl. Bacillus 

thuringiensis var. israelensis). Gyártási 

szennyezői közül az isomalathion-nal 

kapcsolatban jegyezték fel, hogy jelentős 

mértékben emeli az akut toxicitást. 1976-ban 

Pakisztánban ez a szennyeződés volt az oka öt 

permetezőmester halálának és 2800 

megbetegedésének, akik kézi permetezőgéppel 

szúnyogirtásra használtak egy ezen 

melléltermékkel szennyezett szállítmányt. Az 

isomalathion magasabb tárolási hőmérsékleten 

spontán képződik [Baker et al. 1978]. Japánban 

a rövidlátás (myopia) egy vállfaját, az ún. Saku-

szindrómát (a látásélesség korai elvesztése), a 

foszforsav-észterekkel (s ezek közül főként a 

malathion-nal) bekövetkezett kitettséggel 

hozták kapcsolatba, mivel 1969-ben Saku 

térségében – ahol a hatóanyaggal 

gyümölcslegyek ellen védekeztek – az 

iskolásfiúk 98%-ának látása romlott el a 

malathion-nal folytatott kitartó rovarirtás miatt 

[Ishikawa & Miyata 1980]. 

1997-ben az Öbölháború (katonai konfliktus 

1991-ben a Perzsa-öbölben) veteránjainak 

különös betegsége (feledékenység, depresszió, 

álmatlanság, migrénes fejfájás stb.) kapcsán az 

általuk viselt rovarölő övet és az ott – a 

pyridostigmine ellenszerrel együtt – alkalmazott 

rovarölő hatóanyagokat (malathion, dichlorvos, 

chlorpyrifos stb.) is meggyanúsították (3. kép). 

Egy további tünetcsoport olvasási és 

beszédhibákkal és tájékozódási zavarokkal járt, 

ami korábbról a vegyi támadáson átesett 

katonák között volt széleskörűen ismert. A 

rovarok elleni riasztó szerek és az idegmérgek 

hatását ellensúlyzó gyógyszerek szedése 

mellékhatásként izomfájdalmakat is okozott. Az 

ügyet kivizsgáló orvoscsoport benyomása az 

volt, mintha egy szerves foszforsav-észtereket 

gyártó vállalat munkásaival találkoztak volna 

[PANNA 1997a]. A malathion továbbá mutagén, 

immun- és hormonmoduláns. 
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3. kép  Öbölháborús katonák 

Szúnyog- és légyirtás dichlorvos 
hatóanyaggal – mutagenitás 

A dichlorvos (DDVP) hatónyagot eredetileg a 

trichlorfon előállításakor keletkező 

szennyeződésként írták le. A dichlorvos 

gázhatású szer, azaz alkalmazásának helyén 

környezetének levegőjébe kerül. Mindez kapóra 

jött a falusi konyhák és istállók kezelésére. Így 

viszont a dichlorvos a helyiségek légterébe 

került, a légytelenítés ára tehát a hatóanyag 

belégzése volt. Később a háztartásokban és 

istállókban alkalmazott penetráns szagú légyölő 

csíkok dichlorvos-kibocsátása és a gyermekkori 

leukémia előfordulása között összefüggést 

találtak [Leiss & Savitz 1995]. Korábban fiatal 

felnőttek vérszegénységével is hírbe hozták. 

Némi hezitálás után az USA Környezetvédelmi 

Hibatala (EPA) lakásokban való alkalmazását, 

sőt kutyák és macskák bolha elleni nyakörveiben 

való használatát is tilalmazta, de istállókban, 

üvegházakban, gyümölcslegyek elleni és 

gombatermesztésben, való alkalmazását nem 

ellenezte (4. kép), ám felhívta a figyelmet arra, 

hogy ne érintsük a csíkot és ne lélegezzük be. 

Mutagenitásra utaló eredmény több mint sok 

van. Miért fontos a mutagenitás? Azért, mert a 

mutagén vegyületek többségéről (60-100%-áról) 

 

 

 

 

 

 

 
4. kép  Dichlorvos-tartalmú gyümölcslégyölő csík 

 

bizonyosodik be később, hogy rosszindulatú 

daganatos betegséget okoz. A dichlorvos-t 

1991-ben az IARC emberen lehetséges 

rákkeltőnek sorolta be (2B kategória), míg 

állatokon bizonyítottnak láttra a rákkeltő 

hatását. A daganatos betegségek 90%-a 

környezeti oka vezethető vissza, tehát az okok 

felkutatása a megelőzésre építő, korszerű 

környezet-egészségügy kiemelt feladata [Darvas 

és Székács 2006]. A dichlorvos hormonmoduláns 

hatásra utal, hogy hím egerekben zavarokat 

okozott a spermiogenezisben, amelyet a csökkent 

tesztoszteronszinttel hoztak összefüggésbe. 

Patkányokban a menstruációs ciklusokat 

késleltette, tengerimalacokban a terhesség alatt a 

magzatok fejlődési visszamaradását okozta 

[Darvas 2000]. 

A WHO 2006-os ajánlásából törölte a dichlorvos 

csípőszúnyogok elleni használatát. Korábban 

úgy ítélték, hogy malária-, sárgaláz- és nyugat-

nílusi vírus által sújtott területeken 

felhasználnak efféle radikális eszközt. A hazai 

egészségügyi engedélyező szerint viszont a 

dichlorvos gyártóját nem érhette anyagi kár, 

ezért a Florin Rt. által legyártott dichlorvos-

mennyiséget 2006-ban még felhasználhatta. 

Nyilvános adatok szerint 2004-ben hazánkban 

(kiemelkedően Szegeden) közel 70 000 hektár 

területen alkalmaztak dichlorvos hatóanyagra + 

ásványi olaj hordozóra alapozó melegködös 
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technológiát. Végül – nem is olyan régen – a 

Csalomon rovarfogó csapdák bizonyos 

formáiban jelent meg a vegyület, mint importált 

rovarölő csík. 

Triazin-típusú gyomirtók – hermafrodita 
békák 

Az 1957-ben felfedezett atrazine gyomirtót 

követték szerkezeti rokonai: a simazine, a 

cyanazine, a prometryn stb. Az első 

figyelmeztető jel az atrazine megmaradó 

képessége volt: felszín alatti vizekben 3-12 

hónap alatt bomlott fele mennyiségre, ami 

túlságosan hosszú idő. Mikor 1993-ban a 

Mississippi folyót vizsgálták, az Thebes-nél 

naponta 5,5 tonna atrazine-t szállított [USGS 

1993]. Meg sem lepődtünk már, hogy Svájcban 

a Bodeni-tó atrazine-szennyezettségét 

mutatták ki, aztán következett mindez a Nagy-

tavak (1993-ban 478 tonna atrazine-t 

tartalmazott), később az Északi-tenger esetében 

[Darvas 2000]. A Balaton sem kivétel ebben a 

tekintetben. A vízi üledékben a hatóanyagok 

rendkívül lassan bomlanak, és tízezerszer 

nagyobb mennyiségben is előfordulhatnak, mint 

magában a vízben, veszélyeztetve az üledék-

fogyasztó állatvilágot. Európában az Egyesült 

Királyság, Franciaország, Hollandia, Németország, 

Olaszország, Svájc, Spanyolország és 

Görögország élővizeit szennyezték el jelentős 

mértékben az atrazine és származékai. Például a 

Pó folyó vagy a Comói-tó atrazine- és simazine-

tartalma is kiemelkedő volt a 80-as években 

[Albanis et al. 1986, Battaglia 1988]. 

Hovatovább gyakran mértek atrazine-tartalmú 

csapadékot (100-900 ng/l) Nyugat-Európától az 

Egyesült Államokig [Pearce & MacKenzie 1999]. 

Az atrazine felszíni vizekbe való mosódása 

csupán az egyik út, a másik: lassú utazás a 

talajvíz felé, amit ha elér, oxigén hiányában 

szinte bomlásképtelenné válik. 1991-ben 

Németország ezért tiltotta be, majd 

indítványozta, hogy az Európai Gazdasági 

Közösség (EEC) tagországai is döntsenek 

hasonlóan [Darvas 2000]. Innen ugyanis 

megjelenik a fúrt kutakban is. Ma 30-70 méter 

mélyen fekvő talajrétegekből is kimutatható 

szerte Európában. 

1987-ben az Egyesült Királyságban több 

ivóvízforrás vízminőségét vizsgálták, és 16 

növényvédő szert mutattak ki. 298 mintában 

egy-egy növényvédő szer, 76-ban az összes mért 

növényvédő szer mennyisége haladta meg az 

EEC által megállapított maximálisan 

elfogadható koncentrációt. A hatóanyagok 

közül az atrazine és simazine gyakorisága 

kiemelkedő [BMA 1992]. A 80-as években 

Olaszország talajvize atrazine-nal, Japáné 

rokonával a simazine-nal vált szennyezetté. 

A vegyületcsoport genotoxikus aktivitását 

kimutatták ebihalakban, s ez már azért is 

figyelmeztető, mert a kétéltűek a világ egyik 

veszélyeztetett állatcsoportja. Halakban (Tilapia 

sparrmanii) bioakkumulációra képesek, a 

felhalmozódás fő helyei a petefészek és a máj, 

de az izmokban és az agyban is jelentős 

mennyiségük mutatható ki [Preez et al. 1992, 

Morgan et al. 1996, Clements et al. 1997]. 

Az Egyesült Államokban, 1990-ben elvégzett 

felmérések szerint 1570 víztárolóban és 70 000 

fúrt kútban mutatták ki az atrazine jelenlétét, 

amellyel az egyik legjelentősebb ivóvíz-

szennyezőnek bizonyult [US EPA 1990, 1998]. 

New Jersey-ben, például 1994-ben atrazine-ból 

3, simazine-ból 4 µg/l értékeket mértek. Az 
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ottani szabvány (EPA) szerint pontosan ez volt a 

maximálisan elfogadható napi dózis (vö. MADI), 

melynek rendszeres fogyasztása – egy bizonyos 

valószínűségszinten – még „elviselhető” 

egészségkárosodással esik egybe. 1995-ben Dél-

Karolinában a kutak 27-35%-ából 36 

növényvédő szert mutattak ki. Mennyiségük a 

mezőgazdasági területekhez közeli kutakban is 

jelentős volt. A legmagasabb értékeket atrazine 

és simazine esetében találtak. Kaliforniában 

közel 4 000 kút szennyezettségét mérték és 

ezek 92%-ában 10 növényvédőszer-hatóanyag 

maradékát mutatták ki, közöttük a simazine-t és 

atrazine-t, mint meghatározót. A területen 

5 000-re becsülik azok számát, akiknek a 

rosszindulatú betegségekkel kapcsolatos 

rizikófaktora 1:1.000 alatti, és 63 000-re azokét, 

akiknek 1:1.000-10.000 érték közé esik, az EPA 

által felnőtteken elfogadhatónak tartott 

1:1.000.000 értéktől eltérően. 1999 nyarán 

láttak napvilágot az Egyesült Államokban azok a 

közlemények (EWG), amely szerint a kukorica-

övezetben (Delaware, Illinois, Indiana, Iowa, 

Kansas, Maryland, Missouri, Nebraska és Ohio) 

796 helyen mértek az ivóvízben atrazine-

maradékot, némelyben 14-szer többet, mint az 

ott „elfogadható”, amely ezeken a helyeken 

bizonyos daganattípusok kockázatát 20-

szorosára emelte. Van, aki a DDT betiltása után 

az atrazine kivonását tartja a legfontosabb 

globális teendőnek [Darvas 2000]. 

Magyarországon 1998-ban jelent meg 

helyzetelemző közlemény [Kárpáti et al. 1998], 

amely szerint 17, ősszel megvizsgált 

nyersvízminta közül 3 atrazine-tartalma 

meghaladta az EEC határértékét, s egy a magyar 

szabvány szerintit is, amennyiben a buki-szigeti 

(Vác) víztároló 5,7 µg/l atrazine mellett 3,3 µg/l 

prometryn-t (gyomirtó) és 0,3 µg/l diazinon-t 

(rovarölő) is tartalmazott. Hovatovább a szerzők 

azt írják, hogy legalább egy növényvédő szert 

(továbbiak a 2,4-D és az MCPA gyomirtók) 

illetően a vízminőség az EEC-mércét nem 

teljesíti Verőcén, Surányban, Tökölön, 

Gödöllőn, Sárváron, Szolnokon és Egerben 

(Felsőtárkány-Felnémet). A nyersvíz tisztítási 

folyamatokon megy keresztül, de a hazai 

víztisztítókban az atrazine-tartalom töredéke 

(kb. 5%-a) bomlik le csupán, azaz a tároló ellátási 

körzetében az atrazine a vízhálózaton keresztül 

házhoz jön [Maloschik et al. 2007]. 

Iowa államban azt vizsgálták, vajon milyen 

hatása van a gyomirtó szerekkel szennyezett 

ivóvíznek az ott élő emberek egészségére. Itt 

ugyanis az ivóvíz helyenként 2,2 µg/l atrazine-t 

tartalmazott. A születési súlyokat elemezve azt 

tapasztalták, hogy azok kimutathatóan csökkentek 

a koraszülések számának emelkedésével 

párhuzamosan. Ugyancsak emelkedni látszott a 

légzőszervi és idegrendszeri betegségekben 

szenvedő csecsemők aránya [PANNA 1997b]. 

Az IARC szerint állatokon rákkeltő, emberre 

vonatkozó besorolás azonban máig nincsen. Az 

atrazine mutagén, immun- és hormonmoduláns. 

Tyrone Hayes és munkatársai [2002] genetikailag 

hímnek született ebihalak fejlődésének 

tanulmányozása közben vették észre, hogy az 

atrazine kicsiny mennyisége a hím békák 

hermafrodita fejlődését eredményezte (5. kép). 

Ez a hormonmoduláns hatás tipikus esete, s 

amely az atrazine, de a hasonló hatású triazin-

típusú gyomirtószer-hatóanyagok karrierjének 

végét jelentette. A szabályozás szigorának 

szégyene, hogy a vegyülettípus kivonásának jogi 

indoka mégsem a hormonmoduláns hatás, 

hanem a lassú anaerob lebomlás volt. 
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5. kép  Atrazine-kezelésre hermafroditává vált 

karmosbékahímek szövetmetszeti képei 

A növényvédő szerek és a termőföld 

A kimutatások szerint a szárazföldek felületének 

közel felét az emberi tevékenység változtatta 

meg. A talaj szennyeződését közvetlenül 

eredményezik a növényvédő szerek, azon 

esetekben, amikor a talaj kolloidfrakciójához 

való kötődésük erős. Talajainkban 

leggyakrabban még mindig klórozott 

szénhidrogének, így a minták közel 40%-ában kis 

mennyiségű DDT és annak bomlástermékei 

(DDE, DDD) fordulnak elő. Kiugróan magas 

értékek viszont a 2,4-D gyomirtószer-hatóanyag 

esetében mérhetők, amelyet gabonafélék 

gyomtalanításához használunk kiterjedten 

[Darvas és Székács 2006]. A különböző további 

rovar-, gomba- és gyomirtó aktivitású 

hatóanyagok között számos nehezen lebomló 

vegyületet találunk [Oldal et al. 2006]. 

Permetezéskor a légáramlatokkal nagy 

területeken szétszóródó (célt tévesztő) 

hatóanyagok és bomlástermékeik – gyakran 

tapasztalható lassú lebomlásuk miatt – a talajok 

élővilágát veszélyeztetik. 

DDT és perzisztencia – hormonmodulánsok 

1934-ben Paul Herman Müller fedezte fel a DDT 

vegyület rovarölő hatását, amiért 1948-ban 

orvosi Nobel-díjat kapott. A hatóanyagot a 

második világháborúban a tífuszt, a maláriát és 

a sárgalázt terjesztő tetvek, bolhák és 

szúnyogok ellen használták, később pedig 

persze növényvédelmi célokra is, pl. az 

Európában éppen hódító burgonyabogár ellen 

[Darvas 2000]. 

A rovarok között hamarosan jelentkezett a DDT-

rezisztencia jelensége, amely során a korábban 

hatásos mennyiségek sokszorosát is elviselni 

képes rovarnépességek szelektálódtak ki. Aztán 

következtek az ökotoxikológiai problémák a 

halakkal és madarakkal, majd kiderült, hogy a 

DDT és társai, szennyezve az élővizeket és a 

talajt, az élőlényekben bioakkumulációra és a 

táplálékláncon keresztül biomagnifikációra is 

képesek. Rachel Carson könyve, a Néma tavasz 

[1962] világosan magyarázta el a DDT-t övező 

környezetei problémákat, s az ennek nyomán 

támadt nagyfokú érdeklődés váltotta ki azt, 

hogy az Egyesült Államok akkori elnöke, John F. 

Kennedy speciális bizottságot hívott össze a 

tények feltárására. A DDT-t 1968-ban a világon 

elsőként – Nagy Bálint főosztályvezető idején – 

nálunk vonták ki a forgalomból. Nem kétséges, 

hogy Carson könyve után az eredeti 

végzettségét tekintve gyógyszerész †Nechay 

Olivér irányította a hazai eseményeket. Annak 

ellenére, hogy a 70-es években igen sok országban 

kivonták a klórozott szénhidrogéneket a 

forgalomból, 1990-ben még nagy 

mennyiségben voltak megtalálhatók az emberi 

zsírszövetben [Kutz et al. 1991]. Fogyáskor és 

szoptatáskor ezek a vegyületek mobilizálódnak. 

A Somoza-éra alatt Nicaraguában a nagymérvű 
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használat miatt az anyatej DDT-tartalma 42-45-

szöröse volt annak az elfogadható értéknek, 

amit a WHO megállapított. Hazánkban még 

mindig kimutatható az anyatej zsírfrakciójában, 

bár mennyisége az utóbbi tíz évben felére 

csökkent [Darvas 2000]. 

A DDT és származékai azonnali halált nem okozó 

(szubletális) és hosszantartó (krónikus) kitettség 

esetén ösztrogénagonista hatást képesek 

kiváltani a gerincesekben [Keith 1997]. Halak és 

teknősök ivari fejlődésének rendellenességét 

okozzák; aberráns szexuális és költési viselkedést 

váltanak ki a halakat fogyasztó madarak (pl. 

sirályok) esetében [Colborn et al. 1997]. 

Madarakban is mérhető bioakkumulációval (pl. 

lile-, pityerfajok) is együtt járt az alkalmazásuk. 

Sokan úgy gondolják, hogy a tápláléklánci 

feldúsulásuk következtében tűnnek el 

környezetünkből egyes csúcsragadozó madarak 

(pl. vándorsólyom). A madarak ivarszerveiben 

felhalmozódva sterilitást okoznak, illetve a 

lerakott, abnormálisan puha héjú tojásokban (6. 

kép) az embriók ivarszerveinek fejlődési 

rendellenességét váltják ki, ezzel veszélyeztetve a 

faj szaoprodását és fennmaradását [MacLellan et 

al. 1996]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. kép  Vékony-tojáshéjúság a fehérfejű 

rétisasnál 

 

Egyre több adat szól amellett, hogy a klórozott 

szénhidrogének az ösztrogénreceptorhoz 

kötődve elősegítik az emlőrák kialakulását. Több 

tesztben mutagén hatását mutatták ki. Emellett 

a májban (egér és patkány) abnormális 

sejtosztódást idéznek elő, egérben nyirokszervi 

rákot (lymphoma), emberben mellékvese-

problémákat okozva. Az IARC listája szerint a 

DDT emberen lehetséges (2B), míg állatokon 

bizonyosan rákkeltő. A fentiek mellett 

immunmoduláns hatása is ismert, amennyiben 

a szervezet védekező képességét csökkenti. 

2,4-D, a gabonafélék gyomirtója és a talajok 

szennyezője 

A 2,4,5-T mellett az Agent Orange-ban található 

másik hatóanyag a 2,4-D volt. Kalászosok és 

kukorica gyomirtására a mai napig nálunk is 

kiterjedten használják [Maloschik et al. 2010]. 

Az Amerikai Egyesült Államokban, 

Guatemalában és Dániában kivonták a 

forgalomból. A 2,4-D talajszennyező herbicid, 

amely immun- és hormonmoduláns hatásokat is 

mutat. Különböző állatokon mutagén és 

teratogén. Az IARC az emberen lehetséges (2B) 

daganatkeltők között sorolja fel – ebben minden 

klór-fenoxi-ecetsav-típusú herbicid (pl. 2,4-D, 

dichlorprop, MCPA, MCPB és mecoprop) gyanú 

alatt áll [Vainio et al. 1994]. 

Az IARC szerint a tiszta 2,4-D nem, de a technikai 

hatóanyag a gyártási szennyeződései miatt 

mutagénnek bizonyult, pl. in vitro emberi 

sejtvonalban kromoszómaaberrációkat és soron 

kívüli DNS-szintézist idézett elő. Élesztősejtekben 

és növényekben ugyancsak mutagénnek bizonyult. 

Hörcsög-petefészeksejtekben kromoszóma-

aberrációkat és testvérkromatid-cseréket 

okozott. 
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7. kép  Non-Hodgkin limfómás beteg 

 

Saracci és munkatársai [1991] a TCDD-

szennyezettségű klór-fenoxi-ecetsav típusú 

herbicidek hatását 18 000 gyártó és permetező 

egészségi állapotának vizsgálatakor azt találták, 

hogy 10-19 évvel az első kitettség után a 

pajzsmirigy-, a légzőszervi és az orrüregi 

daganatos betegségek rizikója 9-szeres volt a 

kontrollcsoporthoz viszonyítva. Ugyanakkor a 

permetezőmesterek lágyrészszarkómás megbe-

tegedésének aránya is megnőtt. Weisenburger 

[1990] vizsgálataiban a 2,4-D 1,3-2,2 szorosára 

növelte a férfi farmerek között a non-Hodgkin 

lymphoma előfordulását (7. kép), azonban ha a 

kitettség meghaladta a 21 napot, akkor a 

gyakoriság a 3-7-szeresére is emelkedett. 

Antidótumok és a talaj mikrobiális élete 

A talaj legfelső (A-szint) – esetünkben művelt – 

szintje többnyire bomlófélben lévő szerves 

anyagban gazdag, és a legaktívabb talajélet 

jellemzi. A növényvédő szerek helyi bomlását 

befolyásolja a talaj kicserélhető kationtartalomtól 

függő pH értéke (lúgos talajokban a Na+, semleges 

talajokban a Ca2+, míg savas talajokban az Al3+ 

játszik jelentős szerepet), oxigénben való 

ellátottsága (szerkezet- és vízellátottság-függő) 

és a mikrobiális aktivitása. Ez utóbbiakról – a 

fontosságukhoz mérten – igen keveset tudunk, 

az itt élő fajok töredékét ismerjük csupán. 

Baktériumok közül legismertebb előfordulásúak 

az Arthrobacter-, Azotobacter-, Bacillus-, 

Clostridium-, Cytophaga-, Flavobacterium-, 

Micrococcus-, Pseudomonas-, Rhizobium-, 

Spirochaeta-; sugárgombák közül az 

Actynomyces- és Streptomyces-, míg gombák 

közül az Aspergillus-, Mucor-, Penicillium-, 

Rhizopus- és Trichoderma-csoportok. A szerves 

foszforsav-észterek lebontásában például 

aktívan közreműködnek a Pseudomonas-, 

Arthrobacter-, Streptomyces- és Thiobacillus-, 

valamint Trichoderma-fajok. 

Ezért is meglepő, hogy a növényvédő szerek egy 

speciális válfaja az ún. extenderek pontosan 

ezeknek a hasznos mikroorganizmusoknak a 

tevékenységét gátolják, s ezáltal a mellettük 

adott gyomirtó szerek bomlását lassítva azok 

hatását felerősítik. Ilyenek például a 

tiolkarbamát herbicidek hatásának fokozására 

alkalmazott organofoszfátok (pl. O,O-dietil-S-

fenil-tiofoszfát), illetve a fenil-karbamát 

herbicidek (pl. propham, chlorpropham) 

hatékonyságának növelésére kijuttatott 

karbamátok [O-(4-klór-fenil)-N-metil-karbamát] 

esetei. Mindkét extender a talajmikroflóra 

visszaszorítása (a baktériumok hidroláz 

enzimjeinek gátlása) révén fokozza az adott 

herbicid hatékonyságát. Az efféle alkalmazások 

a talajmikroflórára nézve belátható mértékben 

károsak, s így ökotoxikológiai szempontból 

egyértelműen negatív megítélésűek [Kőmíves 

1992, 1999]. A talajlakó baktériumok 

reakciójának példája is ismeretes, szintén a 

tiolkarbamát herbicidek (pl. EPTC) esetében, 

ahol a gyomirtó és az antidótum (angol nevén 

safener; pl. dichlormid) hosszú távú (kétéves) 
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együttes alkalmazása során a 

megemelkedett/megváltozott minőségű 

talajmikrobaszint következtében hatásvesztés 

következett be. Talán nem haszontalan ezen a 

ponton megemlíteni, hogy a permetezési 

segédanyagok világszerte könnyített 

engedélyezési eljárás alapján kerülnek 

forgalomba, s ezáltal a környezetünkbe. Láthatóan 

számos eset mutatja, hogy az engedélyezés efféle 

engedményei indokolatlanok. Napjaink ilyen 

kérdése a glyphosate gyomirtó formázására 

használt polietoxilált fagyúaminok (POEA) esete, 

amelyek a hatóanyaggal együttesen markáns 

hormon-moduláns hatást eredményeznek [Darvas 

et al. 2011, Székács és Darvas 2012, Mörtl et al. 

2013]. 
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  Összefoglalás 
 

Az európai élelmiszer- és takarmánybiztonsági 

riasztási rendszerben (RASFF) évente négyezer 

körüli élelmiszermintát vizsgálnak meg, s 

intézkedés esetén a termelő, a forgalmazó és a 

termék adatai is nyilvánosságra kerülnek. Az 

élelmiszer bizalmi termék, ezért az 

minőségellenőrzésen gyakran fennakadók a 

jövőbeli vásárlókat is elveszíthetik. Ilyen 

megítélésűek jelen pillanatban Kína, 

Törökország és India élelmiszerei. A riasztási 

okok között 2011-ben a mikotoxinok (34%), a 

növényvédőszer-maradékok (21%), a 

nehézfémek (19%), a patogén 

mikroorganizmusok (16%) és az egyéb szerves 

szennyezők (11%) jelenléte emelhető ki. 

Summary 
 

Approximately 4000 samples are monitored 

annualy within the Rapid Alert System of Food 

and Feed (RASFF) of the European Union, and in 

case of actions taken, data on the producer, the 

distributor and the product become public. 

Food is a trusted product, therefore, those 

frequently found unacceptable in quality 

control may lose future buyers. Food products 

of China, Turkey and India are Such views are 

currently having such reputation. Among 

reasons for alert in 2011, main contaminant 

groups were mycotoxins (34%), pesticide 

residues (21%), heavy metals (19%), pathogenic 

microorganisms (16%) and other organic 

pollutants (11%). 

  
Kulcsszavak: RASFF, aflatoxin, peszticid, 

Salmonella, Listeria, Hg, Cd 

 

Keywords: RASFF, aflatoxin, pesticide, 

Salmonella, Listeria, Hg, Cd 

 

 
 

Élelmiszereink az idő folyamán jelentős 

átalakuláson mentek keresztül. Ennek során a 

korábban csak természetes összetevők mellett 

megjelentek a termelés, a tárolás vagy az 

eltarthatóság hatékonyságának fokozására 

alkalmazott anyagokból származó szintetikus 

szennyezők. Mindez mára olyan jelentősségűvé 

vált, hogy az élelmiszerbiztonság korunk 
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meghatározó céljai közé került. Élelmiszer-

biztonság nem létezik környezetbiztonság nélkül, 

hiszen az élelmiszereinkben megjelenő 

szennyeződések túlnyomó többsége környezeti 

eredetű vagy a mezőgazdasági termeléshez 

köthető. Ezért is válhatott szlogenné a 

„szántóföldtől az asztalig elv”, amely az 

élelmiszer-összetevők követésének fontosságáról 

tanúskodik. 

Élelmiszerbiztonsági riasztások Európában 

Az Európai Unió élelmiszerbiztonsági célból 

gyorsriasztási rendszert (Rapid Alert System for 

Food and Feed, RASFF) működtet. Ennek 

keretében teszi évről évre nyilvánossá, hogy 

milyen kirívó szennyezési esetek fordultak elő az 

EU területén [de Felipe et al. 2009, ten Velden 

et al. 2010, 2012, 2013, Havlíková et al. 2011]. A 

vizsgálatokat végző országok között kiemelkedő 

szerepet játszanak Olaszország, az Egyesült 

Királyság, Németország, Spanyolország, 

Lengyelország, Hollandia és Franciaország. A 

fontosabb szennyezők köre öt csoportba 

gyűjthető: mikotoxinok, növényvédőszer-

maradékok, nehézfémek, patogén 

mikroorganizmusok és szerves szennyezők (1. 

ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. ábra  Fontosabb szennyezőcsoportok a RASFF 

találatai között (2011) 

A mikotoxintartalommal kapcsolatos riasztások 

2002 óta folyamatosan vezető helyet foglalnak 

el. Közöttük meghatározó az Aspergillus flavus-

törzsek által termelt aflatoxinok jelenléte (2. 

ábra). Különösen a melegebb éghajlatú 

országok (India, Törökország, Kína, Argentína, 

Irán, Egyiptom, Dél-Afrika) termékei akadtak 

fenn a vizsgálatokon. Az olajos magvak közül 

kiemelhető a földimogyoró (India, Kína, Argentína, 

Egyiptom és Dél-Afrika) és a pisztácia (Irán, 

Törökország) szennyezettsége, bár 2012-2013-

ban a préselt füge (Törökország) szállítmányai is 

fennakadtak az ellenőrzésen. Korábban trópusi–

szubtrópusi területekről érkeztek aflatoxinos 

élelmiszerek. Két éve a riasztási rendszer is 

jelezte, hogy a mérsékelt égöv alatti kukorica 

szemtermésen élő A. flavus-törzsek is jelentős 

mennyiségű aflatoxin termelésére képesek 

(Dobolyi et al. 2011). Bulgáriából kukorica, 

Magyarországról tej akadt fenn a méréseken 

[ten Velden et al. 2012, 2013]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. ábra  Mikotoxinokkal kapcsolatos intézkedések a 

RASFF rendszerében (2003-2013) 

 

Míg a mikotoxinokkal kapcsolatos intézkedések 

csökkentek az utolsó négy évben, addig a 

növényvédő szerekre vonatkozók emelkedtek 

(3. ábra). Növényvédőszer-maradékok 

tekintetében hosszú ideje a hajtatatott növényi 
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3. ábra  Növényvédőszer-maradékokkal kapcsolatos 

intézkedések a RASFF rendszerben (2006-2013) 

 

eredetű élelmiszerek kockázata a legmagasabb, 

hiszen itt a leggyakoribb a növényvédőszer-

felhasználás. A növényvédőszer-maradékok 

2006-tól újra emelkedő jelleget mutatnak (3. 

ábra), melyek közül kiemelhető a paprika 

(Törökország – formetanate, tetradifon, 

procymidone), az okra (India – acephate, 

monocrotophos, triazophos), a paradicsom 

(Jordánia és Törökország – procymidone), a lencse 

(Törökország – glyphosate) és a cápaharcsa-filé 

(Pangasius) (Vietnam – chlorpyriphos, trifluralin). 

A leggyakoribb szermaradék-problémákat az 

acetamiprid, a triazophos, az acephate és a 

dimethoate okozta (4. ábra). A dimethoate 

alma, egres, fejes saláta, őszibarack, paprika és 

uborka egyes szállítmányaiban is előfordult. 

Nagy megdöbbenést váltott ki a bromadiolon 

(patkányirtó) megjelenése 2013-ban lengyel 

tejporban és édességekben [Ten Velden et al. 

2013]. 

A higany- és kadmiumsók megjelenése a halak – 

elsősorban csúcsragadozók (pl. kardhal) – 

húsában főként Afrika (Marokkó) és Ázsia 

(Thaiföld) egyes tengeri öbleiben gyakori. A 

nehézfémtartalom kiugró koncentrációit 

vizsgálva a higany- (24%) és kadmiumsók (23%) 

jelenléte gyakori (5. ábra), elsősorban kardhal-, 

tonhal- és szardíniamintákban [Havlíková et al. 

2011]. Marokkó és Thaiföld szerzett e területen 

rossz megítélést. A feldolgozás alatti 

krómszennyezés (16%) az Egyesült Államokban 

és Kínában fordul elő. 2013-ban ólomtartalmú 

lengyel disznózsír akadt fenn a vizsgáló 

rendszeren [ten Velden et al. 2013]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. ábra  A jelenlegi leggyakoribb szermaradék-félék a 

RASFF rendszerében (2011-2013) 
Megjegyzés: * jelölt hatóanyag nem használhatók fel 

az Európai Unióban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. ábra  Nehézfémekkel kapcsolatos intézkedések a 

RASFF rendszerében, 2011-ben 

Emberre patogén mikroorganizmusok közül a 

Salmonella-fajok okozta riasztások teszik ki a 

kifogásolt esetek felét (51%). Legfőként dél-

ázsiai országok (Banglades, India, Thaiföld és 

Vietnám) termékei szennyezettek, bár 2012-
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2013-ban Brazíliából származó fagyasztott 

csirke is a kifogásolt tételek közé került [ten 

Velden et al. 2012, 2013]. A Listeria 

monocytogenes okozta szennyeződés (35%) 

viszont az európai minőségi élelmiszereket is 

jellemzi (6. ábra), így a lengyel és dán füstölt 

halat, a francia és olasz sajtokat, a belga 

pástétomot, továbbá az olasz sonkát és szalámit 

[Havlíková et al. 2011]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. ábra  Patogénekkel kapcsolatos intézkedések a 

RASFF rendszerében (2011) 

 

A szerves szennyezők megjelenése már a 

feldolgozással hozható összefüggésbe (7. ábra). 

Ezek közül kiemelhetők a teflon elterjedését 

követően a konyhai műanyageszközök, melyek 

közül a kínai eredetűekben formaldehid (49%), 

primer aromás aminok (21%) és melamin (12%) 

jelentős koncentrációját mutatták ki [Havlíková 

et al. 2011]. 

A fogyasztó hatású funkcionális élelmiszerek 

összetevői között 2012-2013-ban szinefrint 

(Csehország) és johimbint (Egyesült Államok) 

mutattak ki, de fenolftalein (Kína) jelenlétét is 

találtak [ten Velden et al. 2012, 2013]. Az 

élelmiszerek közül az olajos magvak vezetik a 

riasztási listát, ezt követi a friss zöldségek és 

gyümölcsök, majd a halak és tenger gyümölcsei 

csoportja. Utóbbi kettő a jövőben több 

figyelmet igényel majd. Élelmiszerbiztonsági 

szempontból nem kedvező az Egyesült Államok 

statisztikája, de Németország is sokszor 

igényesebb vásárló, mint eladó. Az európai hírű 

spanyol, francia és olasz élelmiszerek 

biztonságossága mellé is tehető kérdőjel. 

Magyarország exportélelmiszer-statisztikája 

kitűnő, amit a RASFF rendszer eredményei 

bizonyítanak: hazánk Japánra és Svédországra 

jellemző élelmiszerbiztonsági eredményekkel 

dicsekedhet (8. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. ábra  Szerves mikroszennyezőkkel kapcsolatos 

intézkedések a RASFF rendszerében (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8. ábra  Az egyes országok statisztikája RASFF 

rendszerében (2009-2013) 

Növényvédőszer-maradékokkal 
kapcsolatos riasztások Európában 

A növényvédőszer-maradékok előfordulása 

időben jelentős változáson esik keresztül, ahogyan 

a hatóanyag-engedélyezések és 

http://www.ecotox.hu/


bioKontroll │ 4. évf. 3-4. szám, 2013 http://www.ecotox.hu 

 

– 64 – 

-visszavonások következtében a piacon 

változnak a viszonyok. Általában a perzisztens, 

szisztémikus, bioakkumulációra és/vagy 

biomagnifikációra képes vagy hőre nem 

lebomló hatóanyagok okoznak problémát 

[Darvas és Székács 2006]. 

Speciális élelmiszerbiztonsági eset, ha az 

élelmiszert öt év alatti gyerekek táplálására 

használják. Zéró toleranciát csak az Európai 

Unióban nem engedélyezett hatóanyagokra 

alkalmaznak, más esetekben a Codex 

Alimentarius által megengedett határérték 

(MRL, maximum residue level) a mérvadó, 

amely az adott szermaradékra vonatkozó 

elfogadható szintet jelenti. A gond az, hogy ezek 

az értékek időben és kontinensenként is eltérők 

lehetnek [Darvas és Székács 2006]. 

A dimethoate szermaradékszintjének 
emelkedés 

A dimethoate szerves ditiofoszfátot 1951-ben 

írták le, mint az acetil-kolin-észteráz (AChE) 

enzim inhibitorát, vagyis az idegi működés gátló 

szerét. Szisztémikus hatású hatóanyag, azaz a 

növényekről maradéka sem mosással, sem 

hámozással nem távolítható el, mert 

permetezés után felszívódik, és hamarosan 

egyenletesen oszlik el az egész növényben. 

Bomlásterméke az omethoate (= dimethoxon) 

tízszer toxikusabb az AChE enzimen, mint a 

dimethoate. Nem is véletlen tehát, hogy az EU 

növényvédőszer-revíziója kapcsán átrendeződő 

piacon – mikor a dimethoate alkalmazása 

gazdaságossá vált – a kapcsolatos szermaradék-

problémák, melyek ezt megelőzően is 

ismeretesek voltak [FAO 1979], hirtelen 

súlypontossá váltak. 

Ames-tesztben, gerinces sejtvonalban (2,2 mM) 

és csontvelőn is mutagén. Patkányokon a 

csontvelőben okozott kromoszóma-

aberrációkat, amelyek az első 

utódnemzedékben mérhetők, a másodikban 

már nem [Nehéz és Dési 1996]. 

Többnemzedékes vizsgálatokban egéren 

csökkentette a párzási kedvet és növelte a 

reprodukciós ciklust. Spermium-

abnormalitásokat okozott, valamint 

reprodukciós toxicitást és magzatkárosító 

hatást mutatott [Sivaswamy 1991, Srivastava & 

Raizada 1996]. Patkányon és macskán teratogén 

[Schardein 1993]. 

A dimethoate formázásához – legalábbis 

Olaszországban a kilenvenes évekig – benzolt, 

xilolt és ciklohexanolt is használtak [Petrelli et 

al. 1993]. A benzol emberen is bizonyítottan 

rákkeltő. 

Captan-szermaradékok a 
bébiételekben és -italokban 

Az elsőként 1952-ben leírt captan és folpet 

vegyületek közeli rokonai a thalidomide 

gyógyszer-hatóanyagnak (lásd Contergan), de 

dacára ennek egéren, patkányon és majmokon 

nem bizonyultak teratogénnek. A captan és 

folpet hörcsögön, míg a captan nyúl, kutya és 

fürj esetében bizonyítottan teratogén 

[Schardein 1993], ezen túlmenően 

immunmoduláns hatása is ismert. 

A captan alacsonyabb rendű élőszervezeteken 

(Prokaryota) egyértelműen mutagén, de 

emlősökön is ismert terhelő adat. Ez utóbbi 

adatok főként rágcsálókra vonatkoznak, és itt 

kromoszómakárosodásokról számolnak be. A 

mutagén vegyületek többségükben karcinogének 
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is. Az IARC adatai szerint – rákkeltést illetően – 

egerekre vonatkoznak az adatok. Az IARC és az 

EPA által készített adatlapon nincs rákkeltő 

besorolás [Waters et al. 2000]. Mindez 

semmilyen állítást nem támaszt alá kellően; sem 

a hatást, sem a hatástalanságot. Az NPIC 

adatbázis szerint viszont a captan egereken és 

patkányokon nagy dózisban daganatkeltő 

(főként a belek érintettek), így az EPA 1999-ben 

B2 besorolást tartott indokolnak. Az EU a 2. 

besorolásban, lehetséges karcinogénként tartja 

számon. 

A ftálimidek között, ahová ezek a hatóanyagok 

tartoznak, több karcinogén vegyületet 

ismerünk. Gyártáskor használt közti 

terméküket, az 1,3-butadiént az IARC emberen 

lehetséges karcinogénként (2B) jelöli, míg 

állatokon bizonyítottan rákkeltő [Waters et al. 

2000]. Feltűnően sok adat vonatkozik az in vivo 

mutagenitásra emlősökön. Az NTP [2011] ezt a 

vegyületet már emberen bizonyítottan 

rákkeltőnek tartja. 

A gyors érésű földiepret veszélyezteti a 

szürkepenész, s a lehetséges ellenszerek között 

található a captan is. Legalábbis a kaliforniai 

epresekben felhasznált elképesztő mennyiségű 

növényvédő szer jelentős részét ez a hatóanyag 

teszi ki. Talán nem is véletlen, hogy a 

kilencvenes évek Amerikájában a captan volt az 

a hatóanyag, amely gyerekek táplálékában 

gyakran fordul elő. Az EWG szerint az EPA 

élettartamra méretezett kockázatelemzése 

szerint a captan kb. 70-szer engedékenyebb 

limitje (25 ppm az elfogadott szermaradékszint 

az Egyesült Államokban) azt eredményezi, hogy 

a gyerekek már 5 éves korukig az „elviselhető” 

captan-terhelés 35%-át „begyűjtik”, ami a többi 

növényvédő szer esetében általában 70-éves 

korunkra következik be [Wiles & Campbell 

1993]. 

Hazánkban több alkalommal fordult elő, hogy a 

hazai növényvédelmi szolgálat almát tartalmazó 

bébiitalokban és -ételekben captan-maradékot 

mutatott ki. Mindez korántsem örvendetes, 

hiszen a csecsemők fejlődő immunrendszere és 

más szervei talán a legérzékenyebben reagálnak 

a xenobiotikumterhelésre. Kívánatos tehát, 

hogy semmiféle kimutatható maradék ezekben 

a táplálékokban ne legyen. Ajánlott ezen a 

területen a gyártók számára az ökológiai 

termelésből származó összetevőket 

felhasználni. 

Irodalomjegyzék 

Darvas B, Székács A (2006) Szermaradékok 

élelmiszerekben. pp. 278-287. In Darvas B, Székács 
A szerk. Mezőgazdasági ökotoxikológia. 
l’Harmattan, Budapest. 

Dobolyi Cs, Sebők F, Varga J, Kocsubé S, Szigeti Gy, 
Baranyi N, Szécsi Á, Lustyik Gy, Micsinai A, Tóth B, 
Varga M, Kriszt B, Kukolya J (2011) Aflatoxin 

termelő Aspergillus flavus törzsek előfordulása 
hazai kukorica szemtermésben. Növényvédelem 
47, 125-133. 

FAO (1979) Pesticide Residues in Food. FAO Plant 
Production and Protection. 

de Felipe JL, Mlynarczyk A, Ilieva A, Poudelet E, De 

Broyer N, ten Velden A, de Jong S, Baele J, Ferraro 
P, Havlíková M (2009) The Rapid Alert System for 
Food and Feed (RASFF) Annual Report 2009. 

Luxembourg: Publications Office of the European 
Union. 

Havlíková M, de Broyer N, Łacinski D, Młynarczyk A, 

ten Velden A, Roth S, Baele, J (2011) The Rapid 
Alert System for Food and Feed (RASFF) Annual 
Report 2011. Luxembourg: Publications Office of 

the European Union. 
Nehéz M, Dési I (1996) The effect of dimethoate on 

bone-marrow cell chromosomes of rats in 

http://www.ecotox.hu/


bioKontroll │ 4. évf. 3-4. szám, 2013 http://www.ecotox.hu 

 

– 66 – 

subchronic 4-generation experiments. Ecotoxicol. 

Environ. Safety 33, 103-109. 
NTP (2011) 1,3-Butadiene. CAS No. 106-99-0 Kown to 

be a human carcinogen. Report on Carcinogens, 

Twelfth Edition. 
Petrelli G, Siepi G, Miligi L, Vineis P (1993) Solvents in 

pesticides. Scandinavian J. Work, Environ. Health 

19, 63-65. 
Schardein J (1993) Chemically Induced Birth Defects. 

Marcel Dekker, Inc., New York. 

Sivaswamy SN (1991) Carcinogenic potential of 
dimethoate. J. Environ. Biol. 12, 313-317. 

Srivastava MK, Raizada RB (1996) Developmental 

effect of technical dimethoate in rats: maternal 
and fetal toxicity evaluation. Indian J. Exp. Biol. 34, 
329-333. 

ten Velden A, Baele J, Havlíková M, Ilieva A, 
Mlynarczyk A, de Felipe JL (2010) The Rapid Alert 
System for Food and Feed (RASFF) Annual Report 

2010. Luxembourg: Publications Office of the 
European Union. 

ten Velden A, Baele J, Łacinski D, Młynarczyk A, 

Poveda EB, Havlíková M, de Broyer N, Roth S, 
Maresca R, Girleviciute J, Gomez JP (2012) The 
Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) 

Annual Report 2012. Luxembourg: Publications 
Office of the European Union. 

ten Velden A, Havlíková M, Baele J, Łacinski D, de 

Broyer N, Młynarczyk A, Poveda EB (2013) The 
Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) 
Annual Report 2013. Luxembourg: Publications 

Office of the European Union. 
Waters M, Stack F, Jackson M, Lohman P, Lohman W, 

Rice J (2000) Genetic activity profiles of short-term 

tests with data from the US EPA and the IARC 
Monographs. GAP2000 programme. 

Wiles R, Campbell C (1993) Pesticides in Children’s 

Food. Environmental Working Group, Washington 
DC. 

 

 

A kézirat beérkezésének dátuma: 2013. február 19. 
 
Darvas és Székács (2013) A termőföld intenzív művelésének hatásai – IV. Szermaradékok 

élelmiszerekben. bioKontroll 4 (3-4), 60-66. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salmonella typhimurium (NIH) 

http://www.ecotox.hu/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SalmonellaNIAID.jpg


 

 

   
   

Hormonmodulánsok szerepe az elhízás kialakulásában 

Endocrine disruptors in obesity development 
  
 

Halmy Eszter 

Platon Egészségügyi Tanácsadó és Szolgáltató 

Kft. 1025 Budapest, Boróka u. 9. 

E-mail: eszter@halmy.hu 

 
Eszter Halmy 

Platon Health Advising and Services Ltd. 

H-1025 Budapest, Boróka u. 9, Hungary 

E-mail: eszter@halmy.hu 

  
The two main well-known environmental factors, overfeeding and the lack of physical activity are 

primarily responsible for the increased prevalence of obesity worldwide. Novel results in the 

scientific literature indicate, that several other environmental factors, such as endocrine 

disruptors, may play a role in the development of obesity. Environmental endocrine disruptors may 

affect obesity-related pathways by altering cell signaling involved in weight and lipid homeostasis. 
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Az elhízás globális epidémiája nem 

magyarázható kizárólag az energiabevitel és az 

energiafelhasználás egyensúlyának zavarával. 

Az elhízás egyes esetekben izokalóriás étrenden 

vagy megfelelő fizikai aktivitás esetén is kialakul. 

Ez a periféria működési zavarát valószínűsíti. A 

szintetikus kémiai anyagok termelése és 

használata ma az egész világon drámaian nő, és 

ezzel párhuzamosan nő az elhízás előfordulása 

is. Ez azt is felveti, hogy a hormonmoduláns 

anyagok – a fiziológiás szabályozó mechanizmusok 

megváltoztatása révén – kulcsszerepet játszhatnak 

az elhízás kifejlődésében. 

A hormonmoduláns anyagok közé sorolhatók 

azok a szintetikus vegyületek, amelyeket a 

szakirodalom leggyakrabban hormonmoduláns 

(environmental endocrine disruptor, EED) néven 

említ [Darvas et al. 2006]. A 

hormonmodulánsok környezetünk anyagai, 

táplálék és fogyasztói termékek, amelyek 

interferálnak a hormon-bioszintézissel, a 

metabolizmussal. Hatásuk a normális 

homeosztatikus szabályozás vagy a reprodukció 

módosulását eredményezi. Hatnak a férfi és női 

reprodukcióra, az emlőfejlődésre és -rákra, a 

prosztatarákra, a neuroendokrin szabályozásra, 

a pajzsmirigyre, a metabolizmusra, az elhízásra, 

valamint a kardiovaszkuláris endokrin állapotra. 

Epidemiológiai tanulmányok mutatják, hogy a 

közegészségre is kihatnak [Ungváry 2010]. 

Különböző fiziológiás utakat foglalnak 

magukban: kölcsönhatásra léphetnek ösztrogén-

, antiandrogén-, pajzsmirigy-, PPAR- gamma-, 

retinoid és más nukleáris receptorokkal, a 

szteroidogenezis enzimeivel, a 

neurotranszmitter receptorokkal és rendszerrel. 
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Hatásukat modellezhetjük laboratóriumban in 

vitro vagy in vivo modelleken. A 

hormonmodulánsok a molekulák széles körét 

reprezentálják [Diamanti-Kandarakis et al. 

2009]. 

A hormonmodulánsok expozíciója az élet korai 

szakában már a fötális vagy a gyermekkorban 

érvényesül. Az endokrin anyagcsere jelátadási 

útjainak programja már az életnek ebben az 

érzékeny szakaszában módosulhat. Később a 

hormonmodulánsok expozíciója magasabb 

triglicerid-, koleszterin- és vércukorszinttel, 

cukorbetegséggel társulhat, amelyek az 

elhízáshoz kapcsolódnak. Az emberi szervezetet 

érő hormonmoduláns expozíció a gyomor–bél-

traktusba jutott anyagok, a szennyezett levegő 

vagy bőrexpozíció lehet. Kísérleti vizsgálatok azt 

mutatják, hogy az alacsony dózisú 

hormonmoduláns expozíció is később kifejlődő 

elhízást okozhat. A hormonmodulánsok 

expozíciójára adott hatás az időtényezőtől, a 

dózistól és az ivartól függően alakul ki. Nagy 

dózisú expozíció toxikus hatású, és 

testsúlycsökkenést vagy növekedésbeli 

visszamaradást okoz, míg alacsony dózis, amely 

hasonló a normális humán környezeti 

expozícióhoz, testsúlygyarapodást idéz elő. Az 

expozíció hatása függ az ivartól, mivel a 

hormonmodulánsok ösztrogén, antiösztogén 

vagy antiandrogén hatásúak lehetnek, és így a 

két ivarban eltérő hatást váltanak ki. 

A poliklórozott bifenileket (PCB) a környezetből 

és emberből is kimutatták. Biológiai hatásuk 

csoportonként változó, szteroidhormon-

receptor-agonista vagy -antagonista, dioxin-

szerű toxikus hatás. Különböző prospektív 

tanulmányok prenatális expozíció esetén a 

testsúlyváltozás eltérő eredményeit mutatták. 

Az alacsony prenatális expozícióra korai 

gyermekkorban testsúlynövekedés jött létre. A 

PCB lányokra erősebb hatást gyakorol, mint 

fiúkra. Néhány PCB ösztrogénhatású, egyes 

vizsgálatok szerint a PCB prenatális hatása 

csökkent születési súlyt eredményez újszülött 

fiúkon. Lehetséges, hogy a csontnövekedést 

gátolja. A PCB hatása az obezitás epidémiájában 

összecseng azzal a vizsgálati eredménnyel, hogy 

a prenatális PCB-expozíció alacsony születési 

súllyal társul rhesusmajmokon és patkányon. A 

„takarékos gén hipotézis”, amely szerint az 

alultápláltság csökkent születési súlyt és később 

elhízást okoz, összhangban van a PCB-expozíció 

hatásával. 

A DDT fő bomlásterméke a DDE, amellyel 

prenatális expozíció fiúk között pubertáskori 

súlynövekedést idéz elő. 1-3-éves fiúkon a 

testsúly összefüggött az anyai prenatális kis 

dózisú DDE-expozícióval. A hatás dohányzó 

anyákon erőteljesebb volt. Hexaklór-benzol 

(HCB) prenatális expozíciója növeli a kockázatot 

hatéves korú gyerekek túlsúlyos állapotának 

kialakulására. Poliklórozott dibenzo-dioxinok és 

dibenzo-furánok (PCDD/PCDF) szintje és a 

haskörfogat növekedése közt szignifikáns 

összefüggést találtak. Ipari szerencsétlenséget 

követően nagymértékű polibrómozott-bifenil 

(PBB) expozíciója után az élelmiszerkészletek 

szennyeződése miatt 5-24-éves korra fokozott 

súlynövekedést észleltek a michigani 

népességben. Humán vizsgálatokban HCB, β-

HCH és PBB magas szérumszintje nagyobb 

triglicerid- és koleszterinszinttel, valamint 

magasabb vércukorértékkel társult [Tang-

Peronard et al. 2011]. 

Dirinck és munkatársai [2010] felnőtteken 

negatív korrelációt észleltek a PCB-k 
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szérumszintje és a testtömegindex, a 

haskörfogat, a zsírtömeg, a hasi zsírtömeg és az 

inzulinrezisztencia között. Viszont pozitív 

korrelációt állapítottak meg a β-HCH és az 

inzulinrezisztencia, valamint a testtömegindex 

között. Tehát a kisdózisú PCB-k diabetogén 

hatása összetettebb, mint az egyszerű obezogén 

hatás. Hatch és munktársai [2010] a National 

Health and Nutrition Examination Survey (1999-

2002) keretében specifikus ftalátmetabolittól, 

ivartól, kortól és az expozíció szintjétől függő 

pozitív összefüggést talált a testtömegindex, a 

haskörfogat és a legtöbb ftalátmetabolit szintjei 

között. A haskörfogat és a testtömegindex 

nőkön csökkenő, míg a haskörfogat férfiakon 

növekvő trendet mutatott a ftalát-

pontrendszerben. Stahlhut [2007] National 

Health and Nutritional Examination Survey 

(1999-2002) alapján megállapította, hogy négy 

ftalátbomlástermék pozitív összefüggést mutat 

a haskörfogattal, és három a növekvő 

inzulinrezisztenciával. 

Grün és Blumberg [2006] az obezogén 

kifejezéssel felhívták a figyelmet azokra a 

molekulákra, amelyek előnytelenül 

szabályozzák a zsíranyagcserét és az 

adipogenezist, elősegítve az elhízást. Ezek 

között figyelemre méltó helyet foglalnak el a 

környezetből a szervezetbe kerülő 

ösztrogénszerű vegyületek. A zsírszövet 

működését hormonok is modulálják. A 

környezeti ösztrogének a lipolízist és az 

adipogenezist közvetlenül módosítják, és 

közvetve hatnak a leptinszekrécióra és a 

táplálékfelvételre. A perinatális expozíció és a 

következményes nagy testsúly kapcsolatára 

jellemző példa a dietil-sztilbösztrol (DES), amely 

kis adagban növeli, nagy adagban csökkenti a 

születési súlyt. Neonatálisan kis dózisú DES 

hatóanyaggal exponált egerek nagyobb 

prepubertális testsúlya a hasi zsír 

növekedésével társult, nagy dózisú DES tartós 

hatása viszont csökkenő prepubertális 

testsúlyhoz vezetett. 3T3-L1 sejtkultúrában 

érett zsírsejtekké történő átalakulása során a 

preadipociták 4-nonil-fenol és biszfenol-A (BPA) 

adására a lipidraktározás fokozódását találták, 

amely időbeli és koncentrációbeli változást 

mutatott. Az eredmények konzisztensek 

egérfibroblaszt-sejttenyészet eredményeivel, 

amelyben a 4-nonil-fenol, BPA és genisztein 

környezeti anyagok a testsúlyszabályozás 

zavarát idézték elő. A zsírraktározást és a 

lipolízist szabályozó PPAR-gamma jelátadó 

fehérjére hatva a tributil-ón-oxid (TBTO) és a 

trifenil-ón-oxid a sejt differenciálódását 

módosítja, és így nő a zsírszövet mennyisége. A 

TBTO gátolja a zsírszövetben az aromatáz enzim 

aktivitását, ezáltal csökkentve az 

ösztradiolszintet, valamint gátolja a kortizol 

lebontását is. A növényi eredetű 

fitoösztrogének felvétele a szójafogyasztással 

megnőtt. Ezek alacsony koncentráción gátolják, 

nagy koncentráción viszont növelik a 

lipogenezist a bennük levő genisztein révén, 

amely a PPAR-gamma jelátviteli rendszeren 

keresztül hat [Diamanti-Kandarakis et al. 2009]. 

A hormonmodulánsok az intermedier-

anyagcsere számos reakciójának módosításával 

endokrin és metabolikus szabályozási zavarokat 

okozhatnak. Így jelentős szerepet játszhatnak a 

testsúly rendellenes növekedésében és az 

elhízás kialakulásában is. A jelenség 

népegészségügyi jelentőségű, ezért további 

vizsgálatokat igényel. 
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XXVI. Biokultúra tudományos nap 

Homoki Hajnalka 

 

A XXVI. Biokultúra Tudományos Napot 2013. 

november 30-án rendezték meg a MOM 

Kulturális Központban. Az esemény megnyitója 

alkalmából Tóth Katalin helyettes államtitkár 

(Vidékfejlesztési Minisztérium), ifj. Hubai Imre 

vidékfejlesztésért felelős országos alelnök 

(Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, NAK), 

valamint Czeller Gábor elnök (Magyar 

Biokultúra Szövetség, MBSz) mondtak köszöntő 

beszédeket. 

Tóth Katalin előadása arról szólt, hogy soha nem 

voltak olyan jók a lehetőségek az 

ökogazdálkodás szempontjából, mint az 

előttünk álló időszakban, akár a források 

vonatkozásában, akár a minisztériumon belül 

folyó munkában. A Kormány által 2012-ben 

elfogadott Nemzeti Vidékstratégia célja, hogy 

2020-ig a vidék társadalmi és gazdasági 

folyamataiban látható és minden érintett 

számára érezhető javulás következzen be. A 

Stratégia „Ökológiai gazdálkodás programja” 

célként fogalmazta meg Magyarország ökológiai 

gazdálkodási akciótervének elkészítését, a 

bioélelmiszerek és a biogazdálkodás EU 

akciótervével összhangban, valamint az 

ökológiai gazdálkodásba vont területek 

nagyságának növelése érdekében. A 

programhoz nyolc cselekvési alprogram 

kapcsolódik, ilyen például az ökológiai 

gazdálkodással, tevékenységekkel kapcsolatos 

szabályozás, eljárásrend fejlesztése, a piaci 

igényekhez alkalmazkodó termelési volumen 

növelése, a feldolgozás fejlesztése, képzési, 

kutatás–fejlesztési és szaktanácsadási 

rendszerek kialakítása, adatgyűjtési rendszerek 

működtetése, az ökológiai gazdálkodásból 

származó termékek népszerűsítése, fogyasztói 

tudatosság és bizalom növelése, valamint 

termelői–fogyasztói hálózatok létrehozása, a 

termelők közötti együttműködés fejlesztése. 

Ennek számos előnye várható, nemcsak 

munkahelyteremtés, hanem a helyi és hazai 

piacok megerősödése, a tájfajtáink, védett 

őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági 

állatfajtáink megőrzése, a mezőgazdasági 

eredetű környezetterhelés csökkentése, a 

vízkészlet, a talaj, az élővilág, a természeti 

értékek és a táj megóvása. Kiemelte, hogy az 

ország GMO-mentességi stratégiája szintén az 

ökológiai ágazat érdekeit szolgálja, hiszen 

követelményként fogalmazza meg a hazai 

mezőgazdaság GMO-mentességét, amit az 

ökológiai gazdálkodási gyakorlat is előír, s az 

ökotermékek teljesítenek. 
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Ifj. Hubai Imre ismertette az újonnan létrejött 

kamara szervezteti felépítését, feladatait és 

célkitűzéseit. A NAK feladatai közé tartozik 

többek között, hogy egységes gazdatámogató 

hálózatot alakít ki és működtet, koordinálja az 

államilag támogatott szaktanácsadást és 

szakképzést, részt vesz a 2014-2020 időszak 

tervezésében, felfedi a tisztességtelen piaci 

magatartású piaci szereplőket, és az állami 

szervekkel együttműködve ellenőrző szerepet 

lát el. Ezután ismertette az ökológiai gazdálkodás 

helyzetére vonatkozó legfrissebb adatokat és 

statisztikákat. Kiemelte, hogy az ágazat 

fejlesztésére a NAK és az MBSz stratégiai 

együttműködési megállapodást kötött. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ifj. Hubai Imre (NAK) 

 

A rendezvény másik részében Czeller Gábor 

előadásában kiemelte, hogy a biogazdálkodás 

hazánkban a kiskertesek mozgalmaként indult. 

1983. november 15-én megalakult a Biokultúra 

Klub, majd a Biokultúra Egyesület. 1999-től 

havonta jelent meg a Biokultúra Hírlevél, illetve 

ekkor láttak napvilágot a hazai bio-jogszabályok 

is. A következő évben született meg az Év 

Biogazdasága díj és vált a Biokultúra újság 

országos terjesztésűvé. Ezután a Biokultúra 

Egyesület átalakult Biokultúra Egyesületek 

Szövetségévé, majd nevet változtatva 2005-től 

MBSz-ként működött tovább. Ugyanebben az 

évben első alkalommal került megrendezésre az 

Országos Bionap az ország hét helyszínén, míg 

ősszel a fővárosban a Biobúcsú. Az MBSz számos 

szervezeti korszerűsödésen ment keresztül 

annak érdekében, hogy minél hatékonyabban 

tudják képviselni és szolgálni a biogazdálkodók 

érdekeit. Az egyik nagy vívmány például az 

Ökopiac létrejötte, amely folyamatosan vonzza 

a vásárlókat. A 2011-es év is kiemelkedik a 

mozgalom történetében, hiszen ekkor, a 

magyar uniós elnökség ideje alatt Gödöllőn 

rendezték meg az IFOAM konferenciáját, többek 

között az MBSz szervezésében. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Biopiac 

 

Seléndy Szabolcs, aki 1991-1994 között a 

Biokultúra Egyesület elnöke volt, előadásában a 

biomozgalom történetéből merített. Elnöksége 

alatt indult el a biogazdálkodás minősítése és 

ellenőrzése. A korábban indult Biokultúra 

Tudományos Napokat életben tartották. Solti 

Gábor 1999-2001 között volt elnöke az 

egyesületnek, és ezt a posztot azért vállalta el, 

mert megtetszett neki az az elhivatottság, amit 

az akkori tagokban látott. Elmondta, hogy ez 

alatt az időszak alatt minden évben közel 50%-

kal nőtt az ökológiai gazdálkodásba vont 

területek nagysága. 
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25. GMO-Kerekasztal ülése 

Időpont: 2013. november 27. 

Szervező: GMO-Kerekasztal 

A válogatás kötetének helye: Abs. GMO-Kerekasztal előadásai – 
http://www.bdarvas.hu/gmo 

 

 

Nincs tudományos konszenzus a GMO-k biztonságosságát illetően 

European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility (ENSSER) 

2013. október 21. 

 

Mint tudósok, orvosok, egyetemi kutatók és a géntechnológiai úton módosított szervezetek (GMO) 

tudományos, jogi, társadalmi és biztonsági értékelési szempontjaiból releváns tudományterületek 

szakértői határozottan visszautasítjuk a GM-vetőmag előállítók és néhány tudós, kommentátor és 

újságíró által hangoztatottakat, miszerint „tudományos konszenzus” van a GMO-k biztonságát 

illetően és a vita a kérdésben „lezárult”. Késztetést érzünk ennek a nyilatkozatnak a megtételére, 

mert a GMO-k biztonságát illetően hangoztatott konszenzus nem létezik. Annak hangoztatása, 

miszerint ilyen egyetértés létezik félrevezető és tévesen reprezentálja a jelenleg rendelkezésre álló 

tudományos bizonyítékokat, illetve a tudósok közt a kérdést illető igen változatos nézőpontokat. 

Mindemellett az állítás megelégedettséget sugall, mely a szabályalkotási és tudományos szigor 

illetve a megfelelő elővigyázatosság hiányához vezethet, potenciálisan veszélyeztetve az emberek és 

állatok egészségét és a környezetet. A tudomány és a társadalom nem megszerkesztett 

konszenzusok alapján halad előre, mert a tudásunk mindig készen áll a jól-megalapozott kihívások 

és nézeteltérések megvitatására. Támogatjuk a GM-termékek biztonságának témájában a további 

független tudományos kutatásokat és a meghirdetett nyilvános vitákat, valamint a GMO-kat 

támogatókat is sürgősen ezek előmozdítására bíztatjuk. 
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Alább olvasható néhány ellenvetésünk a tudományos konszenzust hirdető állítással kapcsolatban. 

 

1. Nincs konszenzus a GM-élelmiszerek biztonságának kérdésében 

A GM-növények és -élelmiszerek emberi és állati egészségre gyakorolt hatását illetően a GM-

növényekkel végzett állatetetési kísérletek átfogó felülvizsgálata azt találta, hogy „Egyenlő számú 

kutatócsoport tartja a kutatásai alapján úgy, hogy egyes GM-termékek (főleg kukorica és szója) 

ugyanolyan biztonságosak és táplálóak, mint a konvencionális, nem GM-növények, illetőleg hogy 

komoly kétségek merülnek fel ezeket illetően”. A felülvizsgálat azt is megállapította, hogy a legtöbb 

olyan tanulmány, mely szerint a GM-termékek épp olyan biztonságosak és táplálóak, mint a 

hagyományos termesztésből származóak, „biotechnológiai vállalatoktól vagy társaiktól származik, 

akik a GM-növények forgalmazásáért is felelnek”. 

Egy különálló állatetetési kísérleteket áttekintő tanulmány, melyre gyakran a GM-élelmiszerek 

biztonságát alátámasztandóan hivatkoznak, olyan tanulmányokra is épít, melyek jelentős 

eltéréseket tapasztaltak a GMO-val etetett állatok esetében. Míg a szemle szerzői ezeket az 

eredményeket biológiailag jelentéktelennek találták, ezeknek az eltéréseknek a kérdése folyamatos 

tudományos viták kereszttüzében áll és nincs konszenzus ezeket illetően. 

A GM-növények és élelmiszerek biztonságosságát illető szigorú vizsgálatok rendszerint olyan etetési 

kísérleteket is magukban foglalnának, melyek keretében az állatok egyik csoportját GM-

takarmánnyal táplálják, míg a másik csoportot nem GM-étrenden. Az ilyen jellegű független 

kutatások ritkák, de amennyiben ilyent végeztek, az eredmények toxikus hatásokat jeleztek a GM-

takarmánnyal táplált állatok esetében. Nem indultak célzott kutatások ezeknek a tanulmányok által 

keltett aggodalmaknak a kivizsgálására, melyek a kezdeti eredményeket alátámaszthatták vagy 

megcáfolhák volna. 

A GM-élelmiszerek és -növények biztonságának kérdését illető konszenzus hiányát támasztják alá az 

Európai Unió és a francia kormány friss kutatási felhívásai, melyek a GM-élelmiszerfogyasztás hosszú 

távú egészségügyi hatásainak vizsgálatára irányulnak az állatetetési kísérletek által keltett 

bizonytalanságok fényében. Ezek a hivatalos pályázati felhívások a jelenlegi tudományos kutatási 

protokoll alkalmatlanságának elismerésére utalnak. Kétségbe vonják azt az állítást, miszerint a 

jelenlegi kutatási eredmények bizonyító erejűnek tekinthetők és hogy a biobiztonság kérdésében a 

vita lezárult. 

 

2. Nincsenek epidemiológiai kutatások a GM-élelmiszerfogyasztás emberi egészségre gyakorolt 

potenciális hatásaira vonatkozóan 

Gyakran hangoztatják, hogy „GM-ételek trillióit” fogyasztották el az Egyesült Államokban káros 

hatások fellépése nélkül. Ugyanakkor nem végeztek epidemiológiai kutatásokat emberi 

populációkban annak megállapítása érdekében, hogy vannak-e egészségügyi hatásai a GM-

élelmiszerek fogyasztásnak. Mivel a GM-élelmiszerek nincsenek címkével jelölve a GM-növények 

előállításában és fogyasztásában meghatározó szerepet játszó Észak-Amerikában, tudományosan 
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lehetetlen lekövetni, pláne vizsgálni a fogyasztási szokásokat és hatásaikat. Ezért azok az állítások, 

melyek az észak-amerikai társadalmak tapasztalatára alapozva állítják, hogy a GM-élelmiszerek 

biztonságosak az emberi egészségre nézve, tudományosan nem megalapozottak. 

 

3. Azon állítások, melyek szerint a tudományos és kormányzati szervek egyetértenek a GMO-k 

biztonságosságával, túlzóak vagy helytelenek 

Azon állítások, melyek szerint konszenzus van a tudományos és kormányzati szervek között azt 

illetően, hogy a GM-élelmiszerek biztonságosak vagy nem kockázatosabbak, mint a nem GM-

élelmiszerek, hamisak. Példának okáért a Kanadai Királyi Társaság (Royal Society of Canada) egyik 

szakértői csoportja olyan jelentést adott ki, mely komoly kritikával illeti a GM-növények és -

élelmiszerek szabályozási rendszerét az országukban. A jelentésben kimondják, hogy 

„tudományosan nem igazolható” szigorú tudományos tesztelés nélkül azt feltételezni, hogy a GM-

élelmiszerek biztonságosak, illetve hogy minden GM-élelmiszer esetében az kellene, hogy legyen az 

„alapértelmezett feltételezés”, hogy egy új gén természetbe történő kijuttatása „nem várt 

változásokat” okozhat más gének kifejeződésében, az előállított fehérjék jellegét és/vagy a 

metabolikus aktivitást illetően. Ilyen változások lehetséges következményének nevezte meg a 

jelentés az új vagy nem várt allergének megjelenését. 

A Brit Orvosi Társaság (British Medical Association) jelentése arra a következtetésre jutott a GM-

élelmiszerek emberi egészségre és környezetre gyakorolt hosszú távú hatásait illetően, hogy 

„számos megválaszolatlan kérdés maradt” és „a biztonságosságot illető aggodalmakat nem lehet a 

jelenleg rendelkezésre álló információk alapján teljesen eloszlatni”. A jelentés szerint több kutatásra 

van szükség, különösen az emberi egészségre és környezetre gyakorolt potenciális hatásokra 

irányulóan. 

Emellett más, magasan kvalifikált szervezetek állásfoglalásai is gyakran elismerték az adatok 

hiányosságát és a GM-technológia lehetséges kockázatait, illetve előnyeit egyaránt. Például az 

Amerikai Orvosi Társaság Tudományos és Közegészségügyi Tanácsának (American Medical 

Association’s Council on Science and Public Health) közlése elismerte „a káros hatások csekély 

lehetőségét […] főként a horizontális géntranszfer, az allergénaktivitás és a toxicitás következtében” 

és azt javasolta, hogy a jelenleg az Egyesült Államokban önkéntes, a GM-növények piacra vitele előtti 

notifikálási eljárást tegyék kötelezővé. Fontos megjegyezni, hogy még „a káros hatások csekély 

lehetősége” is jelentőssé válhat az emberi és állati népességek széleskörű GM-növényeknek való 

kitettségéből adódóan. 

Az Amerikai Tudományos Szövetség (American Association for the Advancement of Science, AAAS) 

igazgatótanácsának GM-növények biztonságossága melletti és a jelölésük ellen szóló nyilatkozata 

nem tekinthető az AAAS összes tagjának véleménye szempontjából reprezentatívnak, ahogy ezt egy 

21 tudósból – számos régóta AAAS tag – álló csoport nyílt levele is megkérdőjelezte. Az eset 

markánsan jelzi a tudósok közti konszenzus hiányát a GMO-k biztonságosságának kérdésében. 
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4. Nincs a GM-élelmiszerek biztonságosságára nézve hiteles bizonyítékot nyújtó EU kutatási 

projekt 

Világszerte egyetlen európai uniós projektre hivatkoztak a GM-növények és -élelmiszerek 

biztonságossága melletti bizonyítékként. Ugyanakkor az „EU-finanszírozású GMO kutatás egy 

évtizede” (A Decade of EU-Funded GMO Research) projekt alapján készült jelentés nem közöl 

semmilyen hosszú távú állatetetési kísérletekből származó, ilyen bizonyítéknak tekinthető adatot. 

Valójában a projekt nem bármely egyes GM-élelmiszer biztonságosságának teszteléséről szólt, 

hanem a hangsúly a „biztonságossági értékelési módszerek fejlesztésén” volt. Csupán öt publikált 

állatetetési tanulmányra hivatkozik a jelentés SAFOTEST című a GM-élelmiszerbiztonságról szóló 

szekciója. Ezek egyike sem forgalomban lévő GM-élelmiszert tesztelt; egyik sem vizsgálta a hosszú 

távú hatásokat a 90 napos szubkrónikus perióduson túlmenően; mindegyik tanulmány eltéréseket 

mutatott ki a GM-étrenden tartott állatok esetében, melyek néhány esetben statisztikailag 

jelentősek voltak; és egyik sem jutott a tesztelt GM-élelmiszer biztonságossága mellett szóló 

következtetésre, még kevésbé a GM-élelmiszerek általánosságban vett biztonságosságát illetően. 

Ebből kifolyólag az idézett EU kutatási projekt nem nyújt bizonyítékot semelyik GM-élelmiszer, de 

főleg nem a GM-élelmiszerek általánosságban vett biztonságosságáról szóló merész állítások 

alátámasztására. 

 

5. Több száz tanulmány létezik, mely nem mutatta ki a GM-élelmiszerek biztonságosságát 

Félrevezető az a gyakorta, egy internetes oldalról idézett állítás, miszerint több száz tanulmány 

„igazolja a GM-növények és -élelmiszerek általános biztonságosságát és tápértékének teljességét”. 

A felsorakoztatott tanulmányok vizsgálata felfedi, hogy sok közülük nem nyújt bizonyítékot a GM-

élelmiszerek biztonságosságára vonatkozóan, sőt, néhány a biztonságosság hiányát bizonyítja. 

Például: 

- Számos tanulmány nem olyan típusú toxikológiai állatetetési tanulmány, amely használható 

információkat nyújthatna a GM-élelmiszerfogyasztás egészségügyi hatásairól. Ezek között 

szerepelnek olyan állattenyésztési tanulmányok is, melyek egy-egy, az élelmiszeripar és a 

mezőgazdaság szempontjából fontos paramétert (mint a tejhozam és a súlygyarapodás) vizsgáltak; 

olyan tanulmányok, melyek a GM-növények környezeti hatásait vizsgálták; valamint a növények 

összetételét vizsgáló analitikai tanulmányok is. 

- A listán szereplő állatetetési tanulmányok és ezek szemléi közt jelentős számban találunk 

olyanokat, melyekben a GM-étrenden tartott állatokon a kontrollokhoz viszonyítva toxikus 

hatásokat és erre utaló jeleket állapítottak meg. Ezeket a tanulmányok által keltett aggodalmakat 

nem kezelték kellőképpen, és az állítás, miszerint a kutatások összessége konszenzusos álláspontot 

képvisel a GM-növények biztonságosságát illetően, hamis és felelőtlen kijelentés. 

- Számos tanulmány az állatok élettartamához képest rövid időszakokat vizsgált, és nem is mutathat 

ki hosszú távon jelentkező egészségügyi hatásokat. 
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Azt a következtetést vonjuk le, hogy az adott internetes weboldal összességében véve félrevezetően 

mutatja be ezeket a tanulmányokat, mert nem „igazolják a GM-növények és élelmiszerek általános 

biztonságosságát és tápértékének teljességét”. Sőt, a tanulmányok közül néhány komoly 

aggodalmakat jelez és részletesebb, hosszabb távú kutatásoknak kellene követniük őket. 

 

6. Nincs konszenzus a GM-növények környezeti kockázataira vonatkozóan 

A GM-növények környezeti kockázatai magukban foglalják a Bacillus thuringiensis (Bt) rovarölő 

szeres növények nem célszervezetekre kifejtett hatásait és a herbicidtoleráns GM-növényekkel 

együtt használt herbicidek hatásait. A GM-élelmiszerek biztonságosságának kérdéséhez hasonlóan 

nincs tudományos konszenzus a GM-növények környezeti kockázatait illetően sem. A GM-növények 

megítéléséhez használt környezeti kockázatbecslési módszerek számbavétele során hiányosságokra 

akadtak az alkalmazott eljárások során, és világviszonylatban „nem találtak konszenzust” arra nézve, 

hogy milyen módszertant kellene használni, még kevésbé szabványosított tesztelési eljárásokat. 

A Bt-növényekről publikált adatok áttekintésének eredménye úgy találta, hogy káros hatással 

lehetnek a nem cél- és hasznos szervezetekre – mely hatásokat a szabályalkotói értékelések és 

néhány tudományos hírmagyarázó egyáltalán nem vesz figyelembe. Cry-toxin (Bt-növények) elleni 

rezisztencia lépett fel célkártevők esetében, és másodlagos (nem cél-) kártevőkkel kapcsolatos 

gondok jelentkeztek, pl. Bt-gyapotban Kínában. 

A herbicidtoleráns GM-növények hasonlóan ellentmondásosnak bizonyulnak. Néhány áttekintő és 

egyedi tanulmány megnövekedett gyomirtószer-felhasználással, a herbicidtűrő gyomok gyors 

terjedésével és a GM-növények többségén alkalmazott ROUNDUP (glyphosate) herbicidnek kitett 

emberi és állati népességekben jelentkező káros egészségügyi hatásokkal hozza őket összefüggésbe. 

A GM-élelmiszerek biztonságosságához hasonlóan a tudósok közti, a GM-növények környezeti 

hatásait illető véleménykülönbségek is összefüggésbe hozhatóak a kutatásaikat finanszírozó 

forrásokkal. Egy szakmailag lektorált cikkben 62, az élettudományok területén tevékenykedő tudós 

GM-növények környezeti kockázataira irányuló véleményét vizsgáló felmérés úgy találta, hogy a 

finanszírozási forrás és a diszciplináris képzettség jelentős hatással bírt az álláspontjaikra. Az ipar 

által finanszírozott kutatók és a molekuláris biológiában képzettek nagy valószínűséggel pozitívan 

ítélték meg a GM-növényeket, úgy tartva, hogy nem jelentenek semmilyen különös kockázatot, míg 

a közpénzekből finanszírozott, GM-növényeket előállító vállalatoktól függetlenül dolgozó tudósok 

és/vagy az ökológiai képzettséggel rendelkezők nagyobb valószínűséggel egy „mérsékelten negatív” 

álláspontot képviseltek, kihangsúlyozva a témát körülölelő bizonytalanságot és a tudatlanságot. Az 

áttekintő tanulmány szerzői arra a következtetésre jutottak, hogy „a képzettség és a finanszírozás 

jelentős hatásai igazolhatnak néhány intézményi változást arra nézve, hogy hogyan szervezzük a 

tudományt, és hogyan hozunk nyilvános döntéseket, mikor új technológiákat kell értékelni.” 
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7. A nemzetközi egyezmények széleskörűen elismerik a GM-növények és -élelmiszerek által 

jelentett kockázatokat 

A Cartagena Jegyzőkönyvet a Biológiai Biztonságról sok éves egyeztetés előzte meg, majd 2003-ban 

lépett hatályba. A Cartagena Jegyzőkönyv világszerte 166 kormány által ratifikált nemzetközi 

egyezmény, mely a biológiai sokféleséget kívánja megóvni a GM-technológia által előidézett 

kockázatoktól. Magában foglalja az Elővigyázatosság Elvét, ami által az aláíró államok 

elővigyázatossági intézkedéseket tehetnek a GM-növényekből és -élelmiszerekből eredő károk általi 

fenyegetettség ellen saját maguk megvédése érdekében, még tudományos bizonyosság hiányában 

is. 

Egy másik nemzetközi testület, az ENSZ Codex Alimentarius hét éven keresztül dolgozott 

tudományos szakértőkkel GM-élelmiszereket és -növényeket értékelő nemzetközi irányelvek 

kifejlesztésén az általuk jelentett kockázatokat illető aggodalmak miatt. Ezeket az irányelveket vette 

át a Codex Alimentarius, melynek több mint 160 nemzet a tagja, beleértve olyan fő GM-növény-

előállítókat is, amilyen az Egyesült Államok. 

A Cartagena Jegyzőkönyv és a Codex Alimentarius egyaránt elővigyázatossági elvet képvisel a GM-

növényeket és -élelmiszereket illetően, egyetértve abban, hogy a genetikai módosítás különbözik a 

hagyományos nemesítéstől, és a GM-szervezetek élelmiszerekben való felhasználását vagy 

környezetbe történő kibocsátását megelőzően biztonságossági értékelésekre van szükség. Ezek az 

egyezmények sosem jöttek volna létre és a biztonságossági értékelések kivitelezésére irányuló 

végrehajtási eljárások nem zajlanának jelenleg is, ha nem lenne széleskörűen nemzetközileg elismert 

tény, hogy a GM-növények és -élelmiszerek kockázatokat jelentenek, illetve hogy a jelenlegi 

tudományos felfogás határozatlan. 

A kockázatokra irányuló aggodalmak jól megalapozottak, ahogy azt olyan fent említett GM-

növényekkel és -élelmiszerekkel végzett tanulmányok bizonyítják, melyek káros hatásokat jeleztek 

az állati egészségre és a nem célszervezetekre vonatkozóan. Számos tanulmány ezek közül 

hozzájárult a Cartagena Jegyzőkönyv és a Codex Alimentarius tárgyalási és/vagy végrehajtási 

eljárásainak alakulásához. Támogatjuk az Elővigyázatosság Elvének alkalmazását a GM-növények és 

-élelmiszerek kibocsátását és határokon át történő mozgatását illetően. 

 

Következtetések 

Ennek a dokumentumnak a kereteiben csupán néhány példát emelhettünk ki annak bemutatása 

érdekében, hogy a GM-növények biztonságosságára irányuló tudományos kutatási eredmények 

összességében árnyaltak, összetettek, gyakran ellentmondásosak vagy következtetéseket 

nélkülözők, amelyben a finanszírozási forrás általában nyomát hagyja a kutatók döntéseiben és 

feltételezéseiben, és hogy általánosságban több kérdés merült fel a témát illetően, mint amennyi 

megválaszolásra került. 

Vajon folytatni és kiterjeszteni célszerű-e a GM-növények és -élelmiszerek emberi és állati 

táplálékkínálatba történő bevezetését, illetve hogy az azonosított kockázatok elfogadhatóak-e vagy 
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sem, társadalmi–gazdasági megfontolásokat is magukban foglalnak, így túlmutatnak egy szűk 

tudományos vitán, valamint a jelenlegi megoldatlan biobiztonsági kutatási napirendeken. Ezeknek a 

döntéseknek ezért a társadalom szélesebb köreinek bevonásával kell megszületniük. Ugyanakkor a 

döntéseinknek olyan megalapozott, a GM-növények és -élelmiszerek hosszú távú emberi és állati 

egészségre, valamint a környezetre vonatkozó biztonságosságát tudományosan alátámasztó 

bizonyítékokon kell nyugodniuk, melyek őszinte, etikus, szigorú, független és nyílt formában 

készültek kellően változatosan, a részrehajlások kiküszöbölése mellett. 

Az élelmiszereink és mezőgazdaságunk jövőjét érintő kérdéseket eldöntő elhatározásaink nem 

alapulhatnak félrevezető és elferdített állításokon, melyek szerint „tudományos konszenzus” létezik 

a GMO-k biztonságosságát illetően. 
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A félévenként megjelenő, ingyenesen elérhető, online 
(értsd open access) bioKontroll folyóirat a 
környezettudomány szakterületéről tudományos 
igényű magyar és angol nyelvű cikkeket és híreket 
közöl. Ezek a környezetanalitika, az ökotoxikológia, az 
alkalmazott ökológia, a dietétika, a környezet-
egészségügy, az ökológiai növénytermesztés és 
állattenyésztés. Tudományos szakcikként szerepelhet 
áttekintő tanulmány (minireview) és kísérleti 
eredményeket leíró eredeti szakcikk. Örömmel 
veszünk informatív rövid közleményeket is. A lap 
publicisztikai írásokat, könyvrecenziókat, interjúkat, 
konferenciaismertetéseket és válogatásokat is közöl. 
A közleményeknek az alábbiakat kell teljesíteni: 

Cím: legfeljebb 100 karakter, magyar és angol nyelven; 

szerző(k); szerző(k) munkahelye(i). 

Összefoglaló: a tudományos szakcikkek elején 

legfeljebb 1.000 leütés összterjedelmű (értsd 

karakterek száma szóközökkel) összefoglaló 

szerepeljen külön magyar és angol nyelven. 

Szerkezet: tudományos szakcikk a Bevezetés – 

Módszer – Eredmények – Következtetések – 

Szakirodalom tagolást kövesse. Áttekintő cikkben a 

fenti tagolástól szabadon el lehet térni. 

Szakirodalom: a hivatkozások a szövegben szerzőnév 

és megjelenési év szerinti hivatkozással, szögletes 

zárójelben szerepeljenek. Kettőnél több szerzőjű 

cikket angol nyelvű cikk esetén „et al.”, magyar nyelvű 

cikk esetén „és mtsai” megjelöléssel kérjük hivatkozni. 

A kéziratokat elektronikus (docx) formában kérjük a 

szerkesztőség címére elküldeni. A tudományos 

szakcikk 12.000–36.000 leütés összterjedelmű lehet. 

Ehhez összesen 2-6 táblázat, jó minőségű színes ábra 

vagy kép tartozhat. Az ábrákat és képeket külön jpg 

file-okban kérjük (egyedi méret: 120x80-90 cm; 

legalább 150 dpi). 

A ’Szakirodalom’ szekcióban a hivatkozások formái: 

Folyóiratcikk hivatkozása 

Ames BN, Durston WE, Yamasaki E, Lee FD (1973) 
Carcinogens are mutagens: A simple test system 
combining liver homogenates for activation and bacteria 

for detection. Proc Nat Acad Sci USA 70, 2281-2285. 

Könyv vagy könyvfejezet hivatkozása 

van den Bosch R (1978) The Pesticide Conspiracy. University 
of California Press, Berkeley. 

Whalon ME, McGaughey WH (1998) Bacillus thuringiensis 
use and resistance management. pp. 107-137. In. 
Insecticides with Novel Modes of Action (Ishaaya I, 

Degheele D Eds) Springer Verlag, Berlin. 

Tudományos szakcikkek esetében mérettől függően 
20-30 hivatkozás megengedett, ami nem lehet 
kézirati, bulvár vagy hiányos hivatkozás. A felsorolt 
hivatkozásoknak a szövegben szerepelnie kell. 
Rövid közlemények 6.000–12.000 leütés terjedelmű 
lehet 500 leütés terjedelmű angol nyelvű 
összefoglalóval, melyhez 1-3 táblázat, színes ábra 
vagy kép tartozhat. Itt a törzsszöveg tagolás nélküli, 
csupán a ’Szakirodalom’ különálló, melyben lehetőleg 
10 hivatkozásra szorítkozzanak. 
Publicisztikai írást, beszámolót, könyvrecenziót 
6.000–12.000 leütés terjedelemben várunk. Ezekhez 
egy ábra vagy színes kép mellékelhető. 
A benyújtott tudományos szakcikk és rövid 
közlemény szakértői bírálatra kerül (peer review 
eljárás), ennek alapján történik a kézirat befogadása 
vagy elutasítása. A szerkesztőség joga a szöveg 
kezelése, stilizálása, formai és helyesírási javítása, 
melyben az érvényes magyar helyesírási szabályokat, 
hatóanyagok írásában az ISO előírásokat alkalmazzuk. 
A megjelenési formát befolyásolja a konkrét tartalom, 
az éppen megjelent cikkeink mintaként szolgálnak. 
Tájékozódás céljából bármelyik szerkesztő 
felkereshető. 
 

Magyar Ökotoxikológiai Társaság 

Kézirat benyújtásának helye: mott@bdarvas.hu 

 
 

mailto:mott@bdarvas.hu



