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Ángyán J.: A GMO-probléma, mint komplex élelmezési, agrár-környezetgazdálkodási és vidékfejlesztési 

kockázati tényező-együttes

1. A GM-technológia élelemtermelési célú alkalmazásának szokásos indokai

 Népességrobbanás  éhező világ  az élelmiszertermelés növelése.

 Környezetvédelem  a mezőgazdasági vegyszerterhelés csökkentése .

 Természetvédelem  a biodiverzitás fenntartása, növelése.



(Az alapindokok értékelésére még visszatérek.)

De mit is tudnak a transzgenikus haszonnövények?
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1. A GM-technológia élelemtermelési célú alkalmazásának szokásos indokai

2. A ma létező transzgenikus (GM) haszonnövények fő csoportjai

 herbicidekkel szemben ellenállóvá tett („gyomirtószer-tűrő”) növények,

 rovarkártevőkkel szemben ellenállóvá tett („rovar-rezisztens”) növények,

 mindkét fenti tulajdonsággal rendelkező növények,

 egyéb tulajdonságokra módosított növények:

• hímsterilitás (lucerna, karfiol, cikória, repce, dohány, stb.);

• késleltetett érés (paradicsom, alma, stb.);

• jobb beltartalmi érték (sárgarépa, kukorica, repce, rizs, szója, napraforgó, dohány, stb.).
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1. A GM-technológia élelemtermelési célú alkalmazásának szokásos indokai

2. A ma létező transzgenikus (GM) haszonnövények fő csoportjai

3. A ma létező GM-fajták agráralkalmazásának fő kockázatai

 Alapproblémák:

• igen gyors géntechnológiai fejlődés  „félkész” termékek (Heszky)  élelmiszertermelési célú 

felhasználása sokféle kockázattal jár;

• a potenciális veszélyek és hosszú távú hatások alapos kivizsgálására nem volt elegendő idő;

• a GMO kerekasztalhoz hasonló objektív, nyilvános megvitatásuk keretei is szűkre szabottak;

• a kockázatok feltárását célzó vizsgálatok döntő többségét is maguk a fajtatulajdonos 

géntechnológiai óriáscégek végzik vagy finanszírozzák, és 

• azok eredményeinek közlését is általában saját engedélyükhöz kötik;

• független kutatóintézetek a vizsgálataikhoz nem kapnak vetőmagot, a tervezett vizsgálatok 

elvégzése nem áll a fajtatulajdonos cégek érdekében, így

• független hatásvizsgálatok alig állnak rendelkezésre, és azok eredményei is a technológia 

valamint termékei alkalmazását illetően inkább elővigyázatosságra intenek.
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1. A GM-technológia élelemtermelési célú alkalmazásának szokásos indokai

2. A ma létező transzgenikus (GM) haszonnövények fő csoportjai

3. A ma létező GM-fajták agráralkalmazásának fő kockázatai

 Alapproblémák

 Következmények:

• a géntechnológia élelmiszergazdasági felhasználását illetően a fogyasztók túlnyomó többsége 

elutasító, de 

• az egyes európai államok és a tudományos közösségek álláspontja is erősen megosztott.
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2. A ma létező transzgenikus (GM) haszonnövények fő csoportjai

3. A ma létező GM-fajták agráralkalmazásának fő kockázatai

 Alapproblémák

 Következmények

 Elővigyázatossági teendők:

• még az engedélyezés előtt alaposan ki kell vizsgálni a technológia alkalmazásának, valamint 

termékei élelmiszertermelési felhasználásának és fogyasztásának kockázatait; 

• ezek ismeretében mérlegelni kell, hogy valóban léteznek-e azok a problémák, amelyek 

indokolttá tehetik a géntechnológia eszközeinek és termékeinek használatát; 

• továbbá azt is fel kell mérni, hogy a nevezett problémák megoldására a géntechnológiánál 

kevésbé kockázatos, hagyományos eszközök nem állnak-e rendelkezésünkre. 
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1. A GM-technológia élelemtermelési célú alkalmazásának szokásos indokai

2. A ma létező transzgenikus (GM) haszonnövények fő csoportjai

3. A ma létező GM-fajták agráralkalmazásának fő kockázatai

 Alapproblémák

 Következmények

 Elővigyázatossági teendők

 Kockázati források és területek:

• egy része a géntechnológiai kutatások, módszerek hiányosságaira vezethető vissza, másrészt 

• a problémák a gyakorlati felhasználás, alkalmazás során jelentkeznek, és már ma is látható illetve 

prognosztizálható

• biológiai, ökológiai, technológiai, élelmiszerbiztonsági, humán-egészségügyi, szociális valamint 

gazdasági rizikócsoportokba sorolhatók, és

• egymással is összefüggő, komplex kockázati tényező-együttest alkotnak. 
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1. A GM-technológia élelemtermelési célú alkalmazásának szokásos indokai

2. A ma létező transzgenikus (GM) haszonnövények fő csoportjai

3. A ma létező GM-fajták agráralkalmazásának fő kockázatai

 Alapproblémák

 Következmények

 Elővigyázatossági teendők

 Kockázati források és területek

 Néhány fontosabb kockázat és veszély:
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 Néhány fontosabb kockázat és veszély – 1.:

• Génáramlás, génmegszökés  a környezetbe kibocsátott genetikailag módosított szervezetek 

véglegesen átadhatják az idegen géneket más, a természetben előforduló rokon fajoknak.

• Visszavonhatatlanság  akkor sem tudjuk visszavonni, ha a váratlanul megjelenő új tulajdonság 

(pl. toxintermelő-képesség) komoly problémákat okozna az arra felkészületlen ökológiai 

rendszerben  beláthatatlanok lehetnek a környezeti, ökológiai és egyéb következményei.

• Gyomrezisztencia  a „gyomirtószer-tűrő” GM-fajták termesztése során a totális gyomirtó 

szerekre (pl. glyphosate-ra) rezisztens gyompopulációk gyors kialakulása  a növényvédelemben 

hatástalanná teszi e transzgenikus fajták alkalmazását. 

• Növekvő vegyszerhasználat  gyakorlati tapasztalat  a túladagolásnak kisebb a kockázata. 

• A totális herbicidek rendszeres használatának hosszú távú káros hatásai  humán-

egészségügyi (pl. a glyphosate  gyanítható karcinogén, teratogén és hormonmoduláns) illetve 

ökológiai  egyre több a tudományos bizonyíték.

• Rovarrezisztencia  a „rovar-rezisztens” GM-fajták által termelt Cry-toxinra rezisztens 

rovarpopulációk  néhány generáció alatt bekövetkező kialakulása  a növényvédelemben e 

transzgenikus fajták alkalmazását is hatástalanná teszi. 

• A  GM-fajta által termelt Cry-toxin környezetbe kerülésének hosszú távú káros hatásai  a 

normál védekezés során kijuttatott biopeszticid (Dipel) dózisát akár ezerszeresen meghaladja 

humán-egészségügyi illetve ökológiai  hatások  egyre több aggasztó tudományos eredmény.
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 Néhány fontosabb kockázat és veszély – 2.

• Keveredés a keresztbeporzás vagy szállítás közbeni magszóródás (az utak melletti repcekelés 

pl. az egész országra jellemző) nem zárható ki.  

• Koegzisztencia megoldhatatlansága  az ökológiai, a hagyományos és GM-növények egymás 

melletti ám egymástól izolált termesztése gyakorlatilag megoldhatatlan.

• Többletköltségek  az ellenőrző és/vagy elhárító intézkedések akár 10-40%-os 

költségnövekedést is okozhatnak. 

• Jogviták a véletlenszerű génszennyezés kártérítési perekhez vezethet („bio” minősítés 

elvesztése, ill. szabadalmi jogok érvényesítése). 

• Kiszolgáltatottság  a gazdasági árukapcsolás (GM-fajta + gyomirtószer) jelentősen növeli az 

agrárgazdaság szereplőinek függőségét a fajta- és gyomirtó tulajdonos multinacionális cégektől.

• Szabadalmi jogok  a kizárólag multinacionális fajtatulajdonos tőkeérdekeltségek néhány, nagy 

területen termesztett növényen kívül kisebb fajokkal nem foglalkoznak, szabadalmaikkal viszont 

megakadályozzák, hogy más cégek hasonló fajtákat állíthassanak elő. 

• Csökkenő agro-biodiverzitás  csökken a haszonélőlény-spektrum genetikai diverzitása, nő 

sebezhetősége.

• Dél-amerikanizálódás a mezőgazdaságot még inkább a tömegtermelő nagybirtokok felé, a 

monokultúrás, iparszerű, emberi részvételt alig igénylő, ezzel vidéki munkanélküliséget és 

elvándorlást kiváltó irányba tolja.
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 Néhány fontosabb kockázat és veszély – 3.

• Az ország élelmiszergazdaságának leértékelődése  a GMO-k felhasználásával előállított 

élelmiszerek – elsősorban a transzgén fehérjetermékének fogyasztási veszélyei, humán-

egészségügyi kockázatai miatt – gyengébb értékű tömegáruvá minősülnek. 

• Országimázs-vesztés összeférhetetlenség feszül a „tiszta, élő, turisztikailag is vonzó 

környezetből minőségi, egészséges és biztonságos élelmiszert” ország-kép és a GM-fajták 

alkalmazása között. 

• Gazdálkodási rendszerek és ágazatok ellehetetlenülése  pl. az agrár-környezetgazdálkodás, 

az ellenőrzött és minősített ökológiai gazdálkodás, vagy az olyan tradicionális hazai ágazatok, mint 

pl. a vetőmagtermesztés. 

• Elutasító fogyasztói magatartás  a Magyarország számára fontos, fizetőképes piacokon nincs 

kereslet a GM-növényekkel előállított élelmiszerek iránt, azokat e piacok fogyasztóinak döntő 

többsége elutasítja.
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1. A GM-technológia élelemtermelési célú alkalmazásának szokásos indokai

2. A ma létező transzgenikus (GM) haszonnövények fő csoportjai

3. A ma létező GM-fajták agráralkalmazásának fő kockázatai

4. Kétséges célok és hagyományos helyettesítő eszközök

 Az elérni kívánt célok és géntechnológiai előnyök legalábbis kétségesek. 

• A GM-fajta önmagában – közel izogenikus, nem módosított társához képest – nem terem többet.

• Nem a megtermelt élelmiszerek elégtelen mennyiségével, hanem egyenlőtlen birtoklásával és 

területi eloszlásával van baj. 

• Magyarországon nem népességnövekedés, hanem erőteljes fogyás zajlik. 

• A hagyományos nemesítés tartalékai messze nem merültek ki, és jelenlegi fajtáink 

terméspotenciáljának is alig több mint 30%-át használjuk ki.  
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4. Kétséges célok és hagyományos helyettesítő eszközök

 Az elérni kívánt célok és géntechnológiai előnyök legalábbis kétségesek. 

 A kitűzött reális célok elérésének léteznek kevésbé kockázatos, hagyományos 

gazdálkodási eszközei is.

• Környezet- és tájgazdálkodás  hagyományos, preventív agrotechnikai eszközök 

•  sokszínű, környezetéhez, a tájak és termőhelyek adottságaihoz alkalmazkodó növényszerkezet 

és fajtahasználat  saját kárpát-medencei génkészletek, tájfajták; 

•  körfolyamatokra épülő agrár-ökoszisztémák,

•  az elő- és utóvetemény-hatásokat figyelembe vevő, vetésváltó földművelési rendszer;

•  szervesanyag-gazdálkodás+talajművelés (gyökér- és szármaradványok kezelése)  élő talaj 

• eleve elkerülhetővé teszi azon – zömében növényvédelmi – problémák többségét, amelyek 

megoldására kínálja a géntechnológia saját eszközeit. 
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1. A GM-technológia élelmiszertermelési célú alkalmazásának fő indokai

2. A ma létező transzgenikus (GM) haszonnövények fő csoportjai

3. A ma létező GM-fajták agráralkalmazásának fő kockázatai

4. Kétséges célok és hagyományos helyettesítő eszközök

 Az elérni kívánt célok és géntechnológiai előnyök legalábbis kétségesek. 

 A kitűzött reális célok elérésének léteznek kevésbé kockázatos, hagyományos 

gazdálkodási eszközei is.

 A hagyományos gazdálkodás agrotechnikai eszközeinek tartalékai termelési oldalról 

tehát jelenleg egyáltalán nem indokolják e kockázatos technológia és ma létező termékei 

bevetését. 
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Köszönöm a figyelmet!

Inkább: „Tiszta, élő környezetben, 

saját génkészleteinkkel, 

hagyományos nemesítési 

eszközökkel előállított fajtákkal, 

egészséges és biztonságos, 

minőségi magyar élelmiszert!”

☺
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