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Mire használható? 

A növényi géntechnológia a kezdetektől so-
kat ígért, de nem teljesített semmit a fo-
gyasztók felé. A fajtatulajdonosok egyetlen 
gazdasági sikere a glyphosate-tűrő növények 
forgalmazása. A genetikai eseményre kiadott 
szabadalom arra jó, hogy a fajtatulajdonos a 
vetőmag fölött teljes ellenőrzést gyakoroljon 
és ez a generikus készítményét, ez esetben a  
Roundup-ot visszahozza a vezetőtermék ka-
tegóriájába. A fejlesztés hoz némi előnyt a 
termelőnek is, amennyiben nem kell fitoxi-
kus hatásra számítani ,és használhat egy to-
tális hatású vegyületet kelés után is. A másik 
nagy csoport Cry- és Vip-toxinokat termel, 
amely a növény része lesz és ilyen módon 
olyan fehérjetoxint fogyasztunk a továbbiak-
ban, amit korábban sohasem, hiszen egy ta-
lajban élő rovarpatogén baktériumban for-
dult csak elő. Az Európai Unió tagországai 
eddig egyik GM-fajtacsoportra sem gondol-
ták úgy, hogy szükségük lenne. Ha van is en-
gedély (vetési csak a MON 810 kukoricának 
van) igyekeznek jelöléssel elkerülni az ilyen 
terméket. A GM-szója az egyetlen, amit nem 
tudnak, mivel az európai állattenyésztés több 
fajnál (pl. csirke, sertés) erre épül. 
A fajtatulajdonosok ígértek jobb beltartalmú 
növényeket, de valójában egyik sem lett sike-
res. A vezető termék a Golden Rice lett volna, 
de betakarítás után a rizs vitamintartalma 
gyorsan csökken, és más növényekkel (pl. 
sárgarépa) az A-vitamin bevitele sokkal köny-
nyebben megoldható. Ígértek szárazságtűrő 
növényeket, de két évtized után is csak kez-
detleges megoldásig jutottak. Híresztelik, 
hogy nagyobb lesz a termés, de ezt már senki 
sem hiszi. Csak a kártevők által elhódított 
rész visszaszerzéséről lehet szó. Eddig a nö-
vényi géntechnológiai még mindig nem talál-
ta ki azt, hogy miben lehetne a fogyasztók 
szolgálatára. A termelők is fanyalognak, mert 
a technológiaidíj elveszi tőlük azt, ami nyere-
ség lehetne. 

db 

 

Címkép:  Varga András - A kitartó 
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Az európai élelmiszerbiztonság bioetikai oldalai1 

Darvas Bélaa és Székács Andrásb 
aMagyar Ökotoxikológiai Társaság, Budapest; bNAIK Agrár-környezettudományi Kutatóintézet, Budapest 

Szakcikk 

Az élelmiszerbiztonság egyike azoknak a problémáknak, amelyek az iparilag fejlett országok közvélemé-
nyét foglalkoztatják. A Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) rendszerét ezért hozta létre az 
Európai Bizottság. Ebben a nemzetközi munkában az importélelmiszerek biztonságának nyomon köve-
tésére kerül sor. A négy legjelentősebb veszélyt hordozó szennyezők a táplálkozási patogének (főként 
Salmonella fajok), a mikotoxinok (kiemelkedően aflatoxinok), a nehézfémek és a növényvédőszer-
maradékok. Ez utóbbi talán a legbonyolultabb csoport, aminek követése laikusok számára majdnem 
lehetetlen. Több száz ipari érdekvédelemben részesülő hatóanyag szermaradékáról van szó. A szennye-
ződések a termelésből származnak, de hatásuk végsősoron a fogyasztóknál mutatkozik meg, így szám-
talan bioetikai problémát vet fel a használatuk, amelyekkel a termelők érdekképviseletei nem szembe-
sülnek kellő eréllyel.  

Kulcsszavak: Európai Unió, élelmiszer-biztonság, RASFF, Salmonella, aflatoxin, nehézfém, növényvédő szer, szermaradék  

Bioethical aspects of the European food safety  

Béla Darvasa and András Székácsb  
aHungarian Society of Ecotoxicology, Budapest; bNARIC Institute of Agro-Environmental Sciences, Budapest  

Food security is one of the problems that concerns public opinion in industrially developed countries. 
Therefore, the Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) has been set up by the European Commis-
sion. In this international network, the safety of imported food is being monitored. The four most sig-
nificant hazard-bearing contaminants are nutritional pathogens (mainly Salmonella species), mycotox-
ins (e.g., aflatoxins), heavy metals and pesticide residues. The last is perhaps the most complicated 
group, the follow-up of which is almost impossible for laymen consumers. It consists of hundreds of 
active substances under industrial intellectual copyright protection. Contaminants are originated from 
production, but their impact ultimately affect consumers, therefore their use raises a myriad of bioethi-
cal problems currently not being expressed towards producers’ advocacy groups with sufficient rigor.  

Keywords: European Union, food safety, RASFF, Salmonella, aflatoxin, heavy metal, pesticide, residue  

Több, a termesztésre és az élelmiszerkezelés-
re vonatkozó ok miatt napjainkban az élelmi-
szerek a bizalmi termékkörbe kerültek. Ko-
runk ökológiai termesztői ezt ragadták meg 
elsősorban, amennyiben a mezőgazdasági 
gyakorlatot a természetközeli állapotok felé 
fordították vissza. Mindez korántsem kevés 
ismeretet követel meg a szakemberektől, hi-
szen az intenzív termesztésben tömegesen 

megjelenő kártevők tűzoltás jellegű visszaszo-
rítására alkalmas környezetszennyező vegy-
szerek ebben a termesztési módban tilalma-
sak. Az ellenőrzött ökológiai termesztés ennek 
az a változata, amelyben a termelőt független 
tanúsító szervezet ellenőrzi, hogy a termék-
előállítás során valóban betartotta-e a dekla-
rált környezetbarát elveket. 

1A cikk előadás-változata 2016. október 7-én hangzott el a Magyar Bioetikai Társaság „Az emberen végzett kutatá-
sok” 26. konferenciáján. A cikk az MBSz főszerkesztőjének helyszíni felkérése alapján eredetileg a Magyar Bioetikai 
Szemle számára készült, de időszakos leállás és főszerkesztőváltás a megjelenést akadályozta. 
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A növénytermesztés típusai 
A növénytermesztés típusainak elkülönítésé-
ben ma jelentős szerepet játszik a kemizálás 
mértéke (1. ábra). Az ún. hagyományos ter-
mesztés kifejezést ma fordítva használjuk, 
mint ahogyan időbeli kialakulása bekövetke-
zett. A mai hagyományos valójában a kemizált 
termesztés, amely jelentős mértékben gépesí-
tett, vagyis a legjelentősebb mértékben távo-
lodott el a termelés természetes eszközeitől 
(pl. szervestrágyázás, természetes eredetű 
növényvédő szerek stb.). Ennek célja a minél 
magasabb termésátlag előállítása, amihez 
minden engedélyezett ipari eszközt felhasznál. 
Az intenzív termelés jelentős szelete a nö-
vényvédelem megoldása (állattenyésztésben 
hasonló szerepű a felhasznált állatgyógyszere-
ké), hiszen toxikológiai szempontból változa-
tos hatású, de általában veszélyes anyagokat 
használunk fel termelési célra. A biológiailag 
aktív vegyületek változatos nem várt mellék-
hatásokat okozhatnak, melyeknek felismerése 
az érintett anyagok visszavonásához, s újab-
bak kifejlesztéséhez vezet, vagyis a növényvé-
dő szerek története az addig ismeretlen, egy-
re összetettebb mellékhatások felismerésének 
kronológiája egyben. Így a ma biztonságosnak 
tartott vegyszerekről holnap kiderülhet, hogy 

olyan mellékhatással járnak, amiért esetleg be 
kell majd ezeket tiltani. Eközben az engedé-
lyezési folyamat is szigorodik, a már feltárt 
mellékhatásokat mutató hatóanyagokat kizár-
ják a további használatból [Székács 1999]. A 
rejtve maradó mellékhatások eközben egyre 
összetettebben, időben eltolva, esetenként 
egy vagy több nemzedékkel később is jelent-
kezhetnek. 
Az integrált növényvédelem [Jermy 1975] – 
visszafordulva a kártevők/kórokozók termé-
szetes szabályzóihoz – a környezetbarát ter-
melésnek az a foka, ahol kiemelt szerephez 
juttatjuk a természetes szabályzókat (pl. kár-
tevő rovarok ragadozói és parazitoidjai), és 
szelektív védekezési módszerekkel egészítjük 
ki azokat, vagyis a kémiai védelem (értsd a 
környezetbarát növényvédő szerek) használa-
ta sem kizárt [Darvas 2011]. A nagyszerű elv 
mögül azonban hiányzik a konkrét gyakorlat. 
Az elmúlt félszáz év alatt hazánkba bekerült 
közel ötszáz növényvédőszer-hatóanyag (a 
készítmények száma ennek sokszorosa) köze-
líti a gyógyszerek nagyságrendjét. Súlyosbítja 
a helyzetet, hogy itt nem csak a kivizsgált be-
teg kerül kezelésre, hanem a környezet, illetve 
táplálékán keresztül az erről mit sem sejtő 
fogyasztó is. Megkülönböztetett helyzet illet- 

1. ábra  A növénytermesztés típusai a növényvédelem megoldása szerint  
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né meg tehát a környezetanalitikát és az öko-
toxikológiát [Darvas és Székács 2006], ami a 
probléma feltárását és a megoldások kezde-
ményezését illeti. Emberre vonatkozóan az 
élelmiszereken keresztül a szervezetünkbe 
kerülő veszélyes anyagok (pl. mikotoxinok, 
növényvédőszer-maradékok stb.) felismerhe-
tőség nélkül (értsd: bonyolult műszeres azo-
nosíthatóság létezik csupán) számos, hazánk-
ban eddig fel sem tett, a bioetikát illető kér-
dés merül fel [Darvas 2000]. Fogalmazhatunk 
úgy is, hogy a táplálkozásunk során rosszul 
tervezett toxikológiai kísérlet részesei lehe-
tünk, ahol az út a termelésfokozó ipari innová-
ció felől vezet el a mellékhatásokig. 
Rosszindulatú betegségeink 70-90%-a vezet-
hető vissza környezetei okokra [Nicolopoulou-
Stamati et al. 2004, WHO 2006], s ebben min-
den bizonnyal a mezőgazdaság [Nicolopoulou-
Stamati et al. 2016] és az élelmiszerszennye-
zőink is komoly szerepet játszanak. Ennek ösz-
szetevőit az európai gyorsriasztási rendszer 

mérési eredményei szerint próbáljuk most 
szemügyre venni. 
 
Az Európai Unió gyorsriasztási rendszere élel-
miszerek és takarmányok fogyasztási bizton-
ságára 
A Rapid Alert System for Food and Feed 
(RASFF) rendszerét azzal az igénnyel hozta 
létre az Európai Bizottság, hogy az élelmiszer-
piacon tetten érje és nyilvánossá tegye azokat 
a termékeket, beszállítóikat és forgalmazói-
kat, amelyek/akik vétenek az élelmiszerbiz-
tonsággal szemben. A mérési eredményeket 
tartalmazó adatbázis hivatalosan 2002-ben 
jött létre, de 1998-tól már találunk benne elő-
zetes eredményeket. Kellő érzékenységű mű-
szerek és mintakapacitás 2003-tól áll rendel-
kezésre, ahonnan az éves ingadozások már 
hitelt érdemlők. 2012-től az analitikai mérés 
kockázatelemzéssel is párosult, de ennek dön-
tési rendszere csak 2013-ra stabilizálódott/
szigorodott. 

2. ábra  A RASFF rendszer súlyos kockázat alapján sorbarendezett riasztásai 
(2012-2016 első félév)  

A RASFF Portal kutatható/lekérdezhető adat-
bázisában egyfajta lenyomatát találjuk az im-
portból származó élelmiszereink állapotának. 
Hiányzik az évenként vizsgált összes minta-
szám pontos megadása, ami tájékoztatna a 

probléma valóságos nagyságáról. 2016 októ-
beréig 46 ezer intézkedést találunk az adatbá-
zisban, de kérdés, hogy mennyi mintából. A 
mérések egyrésze azonos mintára is vonatkoz-
hat, hiszen a növényvédőszer-maradékoknál  

https://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/1979_1028
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/rasff_timeline.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=LEGISSUM:f80501
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32011R0016
https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/?event=SearchForm&cleanSearch=1
https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/?event=SearchForm&cleanSearch=1
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vagy a nehézfémszennyezőknél gyakori, hogy 
egyszerre több szennyező értéke is észrevéte-
lezési/intézkedési küszöbérték fölött van. Ma-
gyarország – megfelelő nagyságú nemzeti ráf-
ordítás hiányában – nincs a fő vizsgálók kö-
zött, vagyis élelmiszerbiztonság területén ko-
molyan profitálunk az Európai Unió más tagál-
lamainak kiterjedtebb ellenőrzési tevékenysé-
géből. Mindebből az következik, hogy erre a 
területre minden bizonnyal szükségességét 
tekintve sokkal kevesebbet költünk. 
A 2012-es évtől készülő kockázati megfontolá-
sok alapján értékelve az adatokat és azokat a 
súlyosság szerint sorrendbe helyezve, a pato-
gén mikroorganizmusok okozta riasztások ve-
zetik a listát. Ezt követik a mikotoxinok, ne-
hézfémek és növényvédőszer-maradékok (2. 
ábra). A következőkben találjuk az allergéne-
ket. Táplálkozás útján ismert allergének tar-
toznak ide, így a gluténtartalmú gabonafélék, 
a speciális fehérjéket tartalmazó tojás, hal, 
rák, kagyló, tej (itt még a laktóz is), olajosmag-
vúak fehérjéi (dió- és mogyorófélék, szezám-
mag), pillangósok fehérjéi (szója, csillagfürt), 
valamint néhány speciális növény, mint a 
mustár és zeller, továbbá a kén-dioxid és szul-
fitok, amelyeket tartósítási célra használunk. 
Ez a hatás csak a fogyasztók egy részét 
(allergiások) érintik, s a jelölés hiánya az, ami 
jogos intézkedést von maga után. Ez a jelölés 
az eszköze annak, hogy az allergiások elkerül-
jék a számukra veszélyes összetett élelmisze-
reket. A veszélyességi okok között a GMO-
eredet messze a fogyasztók elképzelései alatt 
szerepel. 

Veszély és kockázat 
Napjainkban éppen a glyphosate gyomirtószer
-hatóanyag [Darvas et al. 2011, Székács és 
Darvas 2012, Darvas és Székács 2016] rákkel-
téssel való gyanúsítása vezetett el az Egész-
ségügyi Világszervezet (World Health Organi-
zation, WHO) Rákkutatási Ügynökségének 
(International Agency for Research on Cancer, 
IARC) és az Európai Unió Európai Élelmiszer-
biztonsági Hatóságának (European Food Safe-
ty Authority, EFSA) vitájához, amely elvi felol-

dását tekintve a veszély- és a kockázatalapú 
értékelés súlyos konfliktusa. 
Az Európai növényvédőszer-újraengedélyezési 
program keretében jelentéstevő országként 
Németország (társjelentéstevő: Szlovákia) 
2013-ban készítette el a glyphosate újraenge-
délyezésének dokumentációját, azonban an-
nak véglegesítését és a hatóanyag engedélye-
zését 2015-re halasztotta, melyet a német 
Szövetségi Kockázatértékelési Intézet (BfR) 
készített el. A hatóanyag újraértékelésének 
kétéves halasztása már akkor jelentős társa-
dalmi kritikát vont maga után, hiszen a ható-
anyag és készítményei kapcsán mellékhatás-
ként fetotoxicitást és szülési rendellenessége-
ket több szakmai közlemény is felvetett, s to-
vábbi jelentős fejlemény volt, hogy a glypho-
sate hatóanyagot az IARC 2A, vagyis valószínű 
humán rákkeltő kategóriába sorolta. Ezzel 
szemben – a BfR dokumentációja alapján az 
EFSA 2015-ös állásfoglalásában úgy ítélte, 
nem valószínű, hogy a glyphosate humán rák-
keltési veszélyt jelentene, és az Európai Vegyi-
anyag-ügynökség (European Chemicals 
Authority, ECHA) is csatlakozott ehhez. Vagyis 
három nemzetközi szervezet eltérő megköze-
lítéssel ugyan, de döntően más álláspontot 
fogalmazott meg a glyphosate rákkeltő meg-
ítélésének tekintetében [Székács és Darvas 
2012a, Darvas és Székács 2016]. 
A veszély leírása tisztán szakmai (a vázolt pél-
dában pl. döntően genetikai és onkológiai) 
természetű. Egyfajta áttekintési, review mun-
ka, amely igyekszik a különféle eredmények 
összegző értékelésére. A kockázatelemzés 
ehhez a kitettség mérőszámait is használja, 
vagyis, hogy milyen mennyiség mennyi ideig 
éri a célállatot. Jelentős szerep jut ebben a 
környezetanalitikai és toxikológiai mérések-
nek. A mérőszámok közül a maximálisan elfo-
gadható szermaradékszint (Maximum Residue 
Level, MRL) és az elfogadható napi bevitel 
(Acceptable Daily Intake, ADI) értéke gyakran 
emlegetett mutatók. Az MRL értékek nagyban 
különbözhetnek, ha a WHO Codex Alimentari-
us értékeit vetjük össze az Európai Bizottság  

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:310:0011:0014:HU:PDF
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticides/en/
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(European Commission) értékeivel. Szerepet 
játszhat ebben a nemzetek táplálkozási szoká-
saival számoló fogyasztás (vö. nemzeti fo-
gyasztói kosár), hiszen a bevitel mennyisége 
és a kitettség időtartama ezen múlik, vagyis 
kifejezett nemzeti karaktere vannak ennek az 
értéknek. A nemzeti fogyasztások összehason-
lítására nem található azonban széleskörű és 
elfogadott összehasonlítás, amivel az ilyen 
kockázatalapú értékelés kalkulálhat. Az ADI 
értékét nagyban befolyásolják a népcsopor-
tok, ivarok és korok szerinti eltérő reakciók, 
amelyek egy-egy konkrét hatóanyagnál eset-
leg ezerszeres válaszkülönbséget eredmé-
nyeznek a fogékony és toleráns egyedek kö-
zött. Ennek átgondolása után nem csodálkoz-
hatunk azon, ha vannak, akik szkepszissel 
szemlélik a kockázatalapú értékelést, hiszen a 
fogyasztói szokások változásával a kitettség 
időben gyorsan változó lehet. Hazánkban is az 
étrend jelentős változáson esett át az utóbbi 
évtizedekben. A glyphosate felszíni vizekben 
mérhető maradékmennyisége akár százszor 
(néha ezerszer) is magasabb lehet ma Észak-
Amerikában, mint Európában [Mörtl et al. 
2016]. Ez az ott elterjedt glyphosate-tűrő (pl. 
RoundupReady), géntechnológiai úton módo-
sított (GM) növényeknek a következménye, 
ami a glyphosate-használatot jelentősen meg-
növelte [Cuhra et al. 2016]. 
A kockázatelemzés egyetlen biológiai hatás-
csoportra még elvégezhető, de megoldhatat-
lan probléma elé kerülünk szerteágazó bioló-
giai hatáskor. A példánknál maradva a glypho-
sate nem csupán rákkeltéssel gyanúsított, ha-
nem a következőkkel [Székács és Darvas 
2012]: (i) felszínivíz- és talajvízszennyezés; (ii) 
mangántartalom csökkentése a növényekben; 
(iii) talajban élő mikroorganizmusokra való 
hatás (Fusarium); (iv) vízi élőszervezetekre 
gyakorolt hatás (algák, kétéltűek); (v) tápcsa-
tornai betegségek (cöliákia – gluténintoleran-
cia); (vi) citokróm P-450 izoenzimek gátlása 
(hatás a detoxifikálásra); (vii) hormonmo-
duláns hatás? (aromatázgátlás); (viii) genoto-
xikus hatás (micronucleus-teszt, comet-assay); 

(ix) rákkeltő hatás? (rágcsálók, ember); (x) 
teratogén hatás? (kétéltűek). A tíz hatástípus 
értékelését szerintünk nem oldja meg egyet-
lenre koncentráló szakterületi vita. 
Az egyes hatásokat más érzékenységi szint 
jellemzi. A hormonmoduláns hatás vagy a he-
patorenális toxicitás kifejeződéséhez lényege-
sen kisebb glyphosate-mennyiség elégséges, 
de ezeket az engedélyezés jelenleg nem veszi 
figyelembe [Mesnage et al. 2015, Darvas és 
Székács 2016]. Mindezt a kitettség (a kezelés 
időtartama) nagyban befolyásolja, vagyis 
hosszabb időtartam alatt alacsonyabb meny-
nyiség is kifejti a nem kívánt hatást. A leírt 
szennyezésekben találunk még négy fő ténye-
zőt: (a) az állományszárítás szerepét az élelmi-
szerszennyezésben (nem módosított növé-
nyekre terjed ez ki, pl. búza vs. brit péksüte-
mények, árpa vs. német sörök – Magyarorszá-
gon viszont a kalászos gabonák állományszárí-
tása nem gyakorlat); (b) géntechnológiai úton 
módosított növények szermaradékai, pl. gya-
pottermékek szennyezése (az argentín tampo-
nok esete); (c) a hatóanyag vízoldhatósága 
miatt a keringési rendszerben való megjelené-
se (vér, vizelet, anyatej); (d) a glyphosate mel-
lett alkalmazott formázóanyagok (pl. POEA) 
jelentős szerepe a toxicitásban [Székács et al. 
2014; Defarge et al. 2016]. 

Természetes előfordulású veszélyes anyagok 
Élelmiszer-szennyezőink tekintélyes része ter-
mészetes környezetünkből kerül ki, vagyis 
nem a termesztés vagy gyártás akaratlagos 
részei. A toxintermelő mikroszkopikus gom-
bák és a táplálékokon keresztüli humánpato-
gének tartoznak ide. Ezt a statisztikát csak úgy 
javíthatjuk, hogy a kereskedelem elkerüli azo-
kat az országokat, ahol ezek előfordulása fo-
lyamatos. Bioetikai vonatkozásai az érintett 
élelmiszerek folyamatos monitorozására kor-
látozódnak, vagyis az állami megelőző szerep 
a fogyasztói egészségvédelemben jelentős. A 
hazánkban is kritikus megítélésű fűszerpaprika 
szennyezettségeknél (pl. ochratoxin) vettették 
fel azt a kérdést, hogy ha létezik elfogadható 
szennyezettségi szint, akkor hígítható-e a  

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-db_en
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szennyezett tétel szennyezetlennel, elérve az 
elfogadhatóság szintjét. Jogilag ez minden 
élelmiszerre (de még a szennyezett környezeti 
elemekre is) tilos. A megállapított, az előírtat 
meghaladó mennyiségű szennyezettséget tar-
talmazó tételeket veszélyes anyagként meg 
kell semmisíteni. Ez nyersvíz-szennyezettség 
kimutatásakor a kút lezárását jelenti. 

Mikotoxinok 
A mikotoxinokat termelő mikroszkopikus 
gombák kiemelkedő szerepet játszanak az 
élelmiszerbiztonságban (3. ábra). Az utolsó 
három értékelhető év (2013-2015) adatai 
alapján évi ~420 eset fordult elő. A riasztások 
~100% a súlyos kockázati kategóriába tartozik. 
A kockázatot megállapító intézkedések az 
IARC által emberen is bizonyosan rákkeltőnek 
minősített alfatoxin B1 változatához fűződnek, 
amelyet Aspergillus fajok termelnek. 
Az Aspergillus flavus és az Aspergillus parasiti-
cus a világon mindenhol előfordulnak, és a 
talajokban a növényi maradványok lebontásá-
ban vesznek részt. Trópusi országokban – ma-
gasabb hőmérsékletű és páratartalmú viszo-
nyai között – gyakrabban okoznak problémát. 
Ennek egyik oka, hogy ugyanazon A. flavus 

törzs 20oC-on aflatoxin G1, míg 30oC-on 
aflatoxin B1 mikotoxint termelhet. A FAO ada-
tai szerint a világ növényi termésének közel 
negyede szennyezett Aspergillus-fajok fertő-
zéséből bekövetkező aflatoxinokkal. Mindez 
főként a szakszerűtlen raktározás során ala-
kulhat ki. A magas arány a szubtrópusi, trópu-
si területek terméseinek magasabb fertőzött-
ségéből következik. 
A mikotoxinokkal kapcsolatban évente 250 
ezer ember halálát jegyzik, amely főként a máj 
megbetegedésével kapcsolatos. Ismert, hogy 
az egyes A. flavus törzsek toxintermelő képes-
sége nagyon különböző, közel a felük azonban 
nem termel aflatoxint. Másrészt viszont már 
magyar kukoricán is megjelentek azok az 
aflatoxintermelő törzsek (a közelünkből Ukraj-
nából és Bulgáriából korábban is ismert volt 
ez a takarmánykukoricát illetően), amelyek 
terméke a szennyezett takarmányon keresztül 
a tehenek tejéből is kimutatható. Az aflatoxin 
veszélyességének megítélése eltérő a világ 
országait tekintve. A FAO szerint aflatoxin B1 
határértékei (MLR) 1-20 µg/kg között változ-
nak a táplálékainkban, míg ez az érték 0-35 
µg/kg érték az összes aflatoxinokat tekintve 
[Brankov et al. 2013]. 

3. ábra  Mikotoxinos import élelmiszerek száma a RASFF adatbázisban (a 2016-
os eredmény az első félévre vonatkozik)  
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A kukoricát importáló országok sztenderdjei 
ettől eltérhetnek. Az importálók közül – 
aflatoxinokra – Kína és Chile 40, Brazília 30, 
míg az az importálók közül Malájföld 35, Irán 
30 µg/kg értéket állapít meg. Az exportban 40
-es értéket elfogadó Chile importból csak 5 
µg/kg értéket tart elfogadhatónak, ami eléggé 
nagy eltérés. A világ legjelentősebb kukori-
caexportőre, az Egyesült Államok 20 µg/kg 
értéket tart megfelelőnek. Az Európai Unió 4 
µg/kg értéket fogad el a kukoricánál. E szabá-
lyozás szerint, míg gabonafélékben az aflato-
xin B1 MLR értéke 2 µg/kg felnőttek esetében, 
addig csecsemőknél 0,1 µg/kg. A különböző 
értékek a kockázati alapú megközelítés nagy-
fokú bizonytalanságát mutatják. Ismert egyéb-
ként, hogy a hepatitis B vírussal (HBV) fertő-
zöttek érzékenyebbek az aflatoxinokra, és 
esetükben a rosszindulatú hepetocelluláris 
karcinóma (HCC) kialakulását lényegesen ala-
csonyabb aflatoxin B1 értékek is kiváltják 
[Kew 2003]. 
Az aflatoxinokon kívül az ohratoxinok előfor-
dulása is említhető az import élelmiszereink-
ben. A 2004-es hazai fűszerpaprika-botrány 
[Darvas 2004] főszereplője is – a nemzetközi 
mérések szerint – ez volt. Ezt a bírósági tár-
gyalási anyag alapján állítható. Fusarium fajok 
toxinjait is figyelemmel követjük, hiszen hazai 

kalászosaink és a kukorica egyik problémája-
ként ismerjük. 
Az Európai Unióba érkező termények mikoto-
xintartalma (3. ábra) napjainkban mérséklő-
dik. Ennek oka, hogy a sorozatosan szennye-
zett élelmiszereket szállító Kína, India, Irán, 
Argentína és mostanában Törökország olajos-
magvú termése (pl. földimogyoró, pisztácia 
stb.) elkerüli a jelentős európai kereskedelmi 
érdeklődést. Új fejlemény, hogy a török ere-
detű préselt füge aflatoxinokkal való szennye-
zettsége is rendszeressé vált. 2015-ös plakát-
ján az EU országai közül az olasz minikekszek 
aflatoxinszennyezettségét emelte ki a RASFF 
rendszere, amely forgalmazása több EU tagor-
szágot érintett. 

TáplálékkaL fertőző humánpatogének 
A táplálékon keresztül fertőző kórokozók fő-
ként baktériumhoz (Salmonella-fajok, Listeria 
monocytogenes) és vírusokhoz (norovírus) 
tartoznak. A köznyelv ételmérgezésként tartja 
őket számon. Az esetek száma a nyilvántartás 
alatt folyamatosan emelkedett és mára, az 
utolsó három értékelhető év (2013-2015) ada-
tai alapján az évi ~530 súlyos kockázati érték-
kel – sokak meglepetésére – az első helyet 
foglalja el (4. ábra) a veszélyforrások között. A 
riasztások ~70% tartozik a súlyos kockázati 
kategóriába. 

4. ábra  Táplálkozási eredetű patogénekkel fertőzött élelmiszerek száma a 
RASFF adatbázisban (a 2016-os eredmény az első félévre vonatkozik)  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32006R1881
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A Salmonella-fajok előfordulása a legjelentő-
sebb (az ételmérgezések közel felének oko-
zói), amelyek igen változatos élelmiszerekben 
fordulhatnak elő. Leginkább dél-ázsiai (pl. 
Bangladesh, India, Vietnam, Thaiföld) élelmi-
szerekkel érkeznek, ahol az élelmiszerhigiéni-
ás viszonyok hagynak maguk után kívánni va-
lókat. A Listeria monocytogenes-fertőzés az 
európai luxusélelmiszerekben sem ritkaság, 
vagyis hús- (sonka, szalámi, pástétom, füstölt 
hal) és sajtkészítményekben gyakori. Az euró-
pai sajt- és húsüzemek rendre küzdenek a fer-
tőzés ellen, de úgy tűnik, hogy időről időre 
mégis kialakul ez a probléma. A norovírus fő-
ként kagylóféléken (pl. osztriga) keresztül ve-
szélyeztetik a fogyasztók egészségét. A súlyos 
betegséget okozó, shigatoxintermelő Esche-
richia coli előfordulása is visszatérő. Campylo-
bacter-fajok és Bacillus cereus előfordulását is 
rögzítik. 2016-ban a kolera kórokozójával 
(Vibrio cholerae) szennyezett rákhúst is talál-
tak, ami Vietnamból származott. 2015-ben is 
előfordult hasonló eset. 
Javasolható, hogy kagylófélékkel olyan kezd-
jen ételkészítésbe, aki megtanulta a gyorsan 
romló kagylófélék szaglás útján való elkülöní-
tését, ami a mediterrán szakácsoknál minden-
napi rutin. A norovírus mellett az Escherichia 
coli előfordulása sem ritkaság ennél a tengeri 
állatnál. 2015-ös plakátján az EU tagországai 
közül a francia kecskesajtok Salmonella sp., és 
az olasz gorgonzola Listeria monocytogenes-
szennyezettségét emelte ki a RASFF rendsze-
re. 
Külön monitorozzák a fertőző szivacsos agyve-
lőgyulladás (transmissible spongiform 
encephalopathies, TSEs) típusú betegségek 
körét. Itt marhahúsoknál a BSE (bovine spon-
giform encephalopathy) bizonylat hiánya sú-
lyos kockázati tényezőnek minősül. A patogén 
mikroorganizmusok mellett nem patogének is 
előfordulhatnak, amelyek követése is megtör-
ténik. Ezek bár ételmérgezéssel nem járnak, 
de előnytelenül megváltoztatják az élelmisze-
rek állagát, ízét és szagát. 
 

Biokontamináció és biotoxinok 
A biokontamináció biológiai eredetű vegyüle-
tekkel való szennyeződést jelent. Az esetek 
~90%-a a súlyos kockázati kategóriába tarto-
zik. 2012 óta 2016 első félévéig ~200 esetet 
találtak. A szennyeződések közel ~10%-a atro-
pin (ami néha szkopolaminszennyezéssel tár-
sul). A szennyezés csattanó maszlaggal 
(Datura stramonium) szennyezett köles, cirok, 
gabona és kukoricatermékekben fordul elő, 
ahol a terménykezelésnél nem sikerül kellően 
elválasztani e mérgező gyomfélét a haszonnö-
vénytől. Hazánkban is probléma és biotermé-
kekben is előfordul. Az esetek 90%-a viszont 
az élelmiszer magas hisztamintartalmával kap-
csolatos. Ez főként tengeri halakkal (pl. ton-
hal, makréla, szardínia, marlin) kapcsolatos 
ételmérgezésekből ismert (scombroid szindró-
ma), amikor a bomlás kezdeti szakaszában a 
hisztamintartalom jelentősen megemelkedik. 
A biotoxinok csoportban a tengeri élőlények 
(főként puhatestűek) által termelt toxinokat 
gyűjti külön az adatbázis. 2012-2016 (első fél-
év) ~100 esetet találtak. Az esetek ~90%-a a 
súlyos kockázati kategóriába tartozik. Nálunk 
kevéssé ismert, tengeri élőlényektől származó 
toxinok az emlékezetvesztéses kagylómérge-
zés (amnesic shellfish poisoning, AmSP), amit 
a domoinsav nevű idegméreg okoz; az 
azaspirsavas kagylómérgezés (azaspiracid 
shellfish poisoning, AzSP), amit tengeri algák 
váltanak ki; a hasmenéses kagylómérgezés 
(diarrhoeic shellfish poisoning, DSP), ami a 
tengeri planktonok által termelt okadainsav 
idegméreggel kapcsolatos; a paralízises kagy-
lómérgezés (paralytic shellfish poisoning, 
PSP), amit tengeri algák, planktonok és 
dinoflagellate egysejtűek által termelt, ideg-
méreg hatású saxitoxin, yessotoxin és ciguato-
xin. A felsorolt toxinok nagyrészt kagylófélék-
ben fordulhatnak elő. Rajtuk kívül sokféle 
egyéb toxinfélét is gyűjt a RASFF adatbázis 
ezen része. 

Paraziták 
Főként tengeri halak féregfertőzéseit találjuk 
itt. 2012-2016 (első félév) között ~100 esetet  
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tartanak nyilván. Közülük kiemelkedik az Ani-
sakis-fajokkal fertőzött makréla, tőkehal, ör-
döghal (Lophius piscatorius), szardínia és ab-
roncshal (Lepidopus caudatus). Néha galand-
féregfajok (Bothriocephalus latus, Acantho-
cephalus sp.) is előfordulhatnak. Fentiek miatt 
a halhús nyers fogyasztása kockázattal jár (vö. 
japán konyha). A kockázati kategória szerint 
az esetek felét nem súlyosnak minősítik 
(jellemzően ezek fagyasztott vagy olajos hal-
konzervben tapasztalt esetek), a másik felé-
ben viszont nincs döntés. 

Termelési célra felhasznált anyagok 
Az ún. Zöld Forradalom (Green Revolution) 
indította útjára az intenzív növénytermesz-
tést, amelyben az agrokemizálás (műtrágyázás 
és növényvédelem), öntözés és a gépesítés 
kulcsszerepet játszik. Ez a termelési mód a 
Föld népességszámának emelkedésére, és az 
éhezés elkerülésére hivatkozva minden eszköz 
felhasználását elfogadhatónak tartotta a re-
kordtermés érdekében. Bioetikai szempontból 
ezek a szennyezések a termelői tevékenység 
következményei, vagyis a felelősség kérdése 
feltehető, hiszen a fogyasztó vásárláskor nem 
gondolja azt, hogy az élelmiszerével növény-
védőszer- vagy gyógyszermaradékot (állati 
eredetű termékekben) is vásárol. E tekintet-
ben az engedélyezés és a mellérendelt határ-
értékek (MRL) az Európai Unió/állami felelős-
séget vetik fel. Az Európai Unió jelenlegi tevé-
kenysége általában szigorúbb határértékeket 
állapít meg, mint például az Egyesült Államok. 
Éppen ezért a transzatlanti szerződés (TTIP) 
megkötésének tervét az európai oldalról je-
lentős kritika éri, hiszen a jelenlegi szigorúság 
enyhülése, a határértékek harmonizálásán 
keresztül az európai fogyasztókat kedvezőtle-
nül érintené. 
A Zöld Forradalom gazdasági eredményeit 
hamarosan többirányú kritika követte. Az 
egyik ilyen, hogy a mezőgazdaságban keletke-
ző jövedelem az iparba vándorol át, ráadásul 
az egységnyi termésnövekvényhez egy pont 
után (értsd optimum) olyan nagyságú megnö-
vekedett pótlólagos befektetés tartozott, ami 

a termelés jövedelmezőségének rovására 
ment. Ezzel párhuzamosan a környezeti mel-
lékhatások (talaj, talaj- és felszíni vizek el-
szennyezése), valamint a szermaradékos élel-
miszereken keresztüli egészségkárosító hatás 
különösen az iparilag fejlett országokban meg-
fékezte ezt a tendenciát, és a környezetbarát, 
kevésbé intenzív művelési módok kerültek 
előtérbe. Hozzájárult ehhez az is, hogy például 
Európa fejlettebb régióiban élelmiszertúlter-
melés alakult ki, így a mezőgazdasági kutatá-
sok támogatása erőteljesen lecsökkent. 

Növényvédő szerek és maradékaik 
Hazai nyilvántartások szerint az 1962-es 
évi 45 hatóanyagszám 2002-re 359-re 
emelkedett, majd az Európai Unió növény-
védőszer-újraengedélyezési (re-regisztrá-
ciós) programja szerint 2013-ra 233-ra 
csökkent [Darvas és Székács 2016]. Mind-
ez annak ellenére történt, hogy 2001-ben 
a hazánkban használatban lévő hatóanya-
gok kritikai elemzése megtörtént [Darvas 
2001], amely előrejelezte a közel tíz évvel 
később bekövetkező európai növényvédő-
szer-re-regisztráció várható eredményeit. 
A gombaölőszer-hatóanyagokat illetően 
nem történt valóságos hatóanyag-revízió, 
hiszen alig változott számszerűen ez a cso-
port [Darvas és Székács 2016]. Ennek oka, 
hogy a technológiában való helyettesíthe-
tőséget nem látták a döntéshozók meg-
oldhatónak. Jelentősen csökkent viszont a 
felhasználható állat- és gyomirtó szerek 
száma. Mindez a gyártók aggodalmát is 
kiváltotta. 
A RASFF adatbázisában mérés és értékelés 
szempontjából is a legösszetettebb ügy 
kétségtelenül a növényvédőszer-maradé-
kok köre. A 2002-es működéskezdés ko-
moly figyelmeztetéssel járt együtt, viszont 
a szermaradékos termékek köre mégis 
folyamatos emelkedést mutatott. Az utol-
só három értékelhető év (2013-2015) ada- 
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tai alapján az évi ~70 súlyos kockázati ér-
tékkel (5. ábra) ez a terület minden bi-
zonnyal lényeges aláértékelt a veszélyfor-
rások között. Ennek oka, hogy a kockázati 
veszélyesség megállapítása egyértelműen 
a leghatározatlanabb ezen a területen (2. 
ábra). Úgy tűnik, az elemzők nem igazán 
tudják biztosan megítélni ezt a területet. 
Nem mondhatjuk, hogy a növényvédőszer
-toxikológusok tudása alacsony szintű. 
Sokkal inkább azt, hogy ezt a területet – 
nyilván üzleti okokból – másképpen szabá-
lyozzák, mint pl. a mikotoxinokét, ahol a 
mikotoxinok termeléséhez nem fűződik 
szabadalmi jog. 

A fennakadó értékek egyik nagyobb része 
azok közül a hatóanyagok közül kerül ki, 
amelyek nincsenek az ún. uniós pozitív 
listán, vagyis használatuk nem engedélye-
zett az Európai Unió területén. Az exportá-
ló országokban azonban ezek a hatóanyag 
esetleg legálisan használhatók, így mara-
dékaik mérhetők az élelmiszereikben és 
takarmányaikban. Ilyen esetekben már a 
kimutatható szennyezés is visszautasításra 
kerül, ami alatta maradhat az MRL érték-
nek, vagyis egészségkárosítást esetleg 
nem okozna. A másik nagy egység az en-
gedélyezett hatóanyagok maradékainak 
MRL érték feletti előfordulása. 

5. ábra  Növényvédőszer-maradékokkal szennyezett élelmiszerek száma a RASFF 
adatbázisban (a 2016-os eredmény az első félévre vonatkozik)  

2012-2015 között a talált leggyakoribb ható-
anyagok egyharmada tartozott az Európai 
Unióban engedélyezettek közé (6. ábra). A 
kifogásolt tételek kétharmada tehát olyan 
szermaradékkal érkezett, amely technológiát 
az Európai Unió területén nem lehet alkalmaz-
ni. A hat leggyakoribb maradékból egyet gom-
baölő (carbendazim), egyet érésgyorsító 
(ethephon), míg négyet állatirtó (carbofuran, 
chlorpyrifos, dichlorvos, dimethoat) célból 
használtuk. 

Etikai szempontból is aggályos az Európai Uni-
óban nem használt hatóanyagokkal védett 
termék felkínálása kereskedelemre. Tudnunk 
kell viszont, hogy a hazánk területén működő 
Agro-Chemie Kft., bár idehaza nem teheti, de 
például a Nébih eseti és szükséghelyzeti enge-
délyezéssel Ukrajnába és Oroszországba for-
galmaz benomyl, carbendazim és carbofuran 
hatóanyagokat tartalmazó készítményeket, 
vagyis hazai cégek kerestek és találtak kiskap- 

https://portal.nebih.gov.hu/-/eseti-es-szukseghelyzeti-engedelyek-tara
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put az Európai Unió szabályozási rendszerén, 
amivel kapcsolatban a hazai hatóságaink in-
tézkedése elmaradt. 
Ugyancsak itt sorolható fel az ún. szükséghely-
zeti alkalmazás lehetősége. Ekkor kérelem 
alapján a kérvényező 120 napig használhat 
rendkívüli esetre hivatkozva olyan hatóanya-
got, amely nincs az Európai Unió pozitív listá-
ján. Ennek megszegésére hazánkban a legkirí-
vóbb példa a pozitív listáján sem lévő rágcsá-
lóirtók (itt a mezei pocok) közül a véralvadás-
gátló chlorophacinone magvakra történő felvi-
tel utáni földfelszíni használata. Eközben 
ugyanis a nem célzott magfogyasztó emlősök 
és ragadozóik is pusztulhatnak. A Reanal Zrt. 
évente ~500 tonna Redentin 75 RB készít-
ményt forgalmazhat hazánkban, vagyis 2009-
től, minden évben szükséghelyzetet igazoltak 
vissza a hatósági engedélyek [Darvas 2016]. 
Hazánk növényvédelmi hatóságai nemcsak itt 
működnek környezet-egészségügyi szempon-
tokból etikailag megkérdőjelezhetően, hiszen 
maximális derogációt hirdettünk meg az uniós 

atrazine-kivonás (hormonmoduláns) idején, 
illetve a neonikotinoid csávázók (veszélyez-
tetik a mézelőméhet és a poszméheket, így a 
beporzást) esetében is az Európai Uniós mora-
tóriummal szemben foglaltunk állást. Az EU-
moratórium alatt vetőmagüzemeink csáváztak 
Ukrajna és Oroszország számára magtételeket 
(súlyos kérdés, hogy ez miféle hazai szükség-
helyzetnek felelt meg?), illetve ez évben hazai 
szükséghelyzeti engedélyt is kértek erre a te-
vékenységre. Elgondolkoztató, hogy csávázott 
maggal történő védekezés miként sorolható 
be a szükséghelyzeti védekezések közé, hiszen 
vetéskor nem lehet arról fogalmunk, hogy 
később növényvédelmi szükséghelyet alakul ki 
a táblánkon, mivel ez a védekezési forma pre-
venciós jellegű. Viszont a szóban forgó ható-
anyagok (clothianidin, imidacloprid, thia-
methoxan) hatására a kezelt növények guttá-
ciós folyadékában, majd később a nektárjában 
és virágporában is megjelennek ezek a ható-
anyagok, és veszélyeztetik a beporzó feladato-
kat ellátó méhalkatúakat. 

6. ábra  A leggyakoribb 15 növényvédőszer-hatóanyag a RASFF adatbázisban 
(2012-2015). Megjegyzés: (i) a félkövér betűkkel jelzett hatóanyagnevek az EU 

területén jelenleg is használható, míg a normál betűvel szedett hatóanyagnevek 
a pozitív listán nem szereplő vegyületeket jeleznek, (ii) csillaggal az évre jellem-

ző leggyakoribb hatóanyag van jelölve.  
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Napjaink súlyos vitája a glyphosate gyomirtó 
hatóanyag körül zajlik. Veszély alapú megkö-
zelítésben az IARC rákkeltőnek tartja, míg koc-
kázati alapú megközelítésben az EFSA nem. 
Hazánk ez utóbbi állásfoglaláshoz csatlako-
zott, azonban nem egészségügyi megfontolá-
sokból, hanem tisztán gazdasági szempontok 
alapján. Itt értünk el ahhoz a ponthoz, hogy 
megállapítsuk azt, hogy hazánkban az egész-
ségügy – a korábbiaktól eltérően – feltűnően 
passzívan szemléli a növényvédőszer-toxiko-
lógiai kérdéseket. Nem agrárszakembereknek 
kellene abban dönteni, hogy rákkeltési szem-
pontból egy vegyület további használata he-
lyes vagy helytelen, hanem közegészségügy-
höz értő orvosoknak. A fenti példák azt mutat-
ják, hogy a bioetika szakembereinek állásfog-
lalása elengedhetetlen lenne ezekben az ese-
tekben, vagyis le kellene fektetni azokat az 
agráretikai alapelveket, amelyeket a fogyasz-
tók egészségvédelme miatt mezőgazdasági 
termelőkkel és forgalmazókkal is be kellene 
tartatni, s amit gazdasági célból az ipari ter-
melés sem írhatna felül. 

Állatbetegségek ellen felhasznált gyógysze-
rek és maradékaik 
A gerinces állatokon alkalmazott perzisztens 
gyógyszermaradékok az élelmiszereken ke-
resztül ismételten érzékeny élőrendszerbe 
kerülnek. Igen gyakori, hogy a humán gyógyá-
szatból kiszorult hatóanyagok egy ideig még 
állatgyógyszerként funkcionálnak, vagyis a 
termékeiken keresztül visszakerülhetnek az 
emberi szervezetbe. Mindjárt a mérések kiter-
jedt végzése után 2002-2003-ban már igen 
jelentős számú találat akadt (7. ábra). Ez fő-
ként a dél-ázsiai rákfélék és egyéb tengeri ál-
latok körére (akvakultúrából származók) jel-
lemző, ahol 2010-re sikerült normalizálni az 
élelmiszerbiztonsági helyzetet. Ugyanez mond
-ható el a méhészeti termékekről, ahol a kínai 
méz 2009-es kiszorítása az európai piacról 
jelentős élelmiszerbiztonság-javulást eredmé-
nyezett [Darvas et al. 2015]. Látványos előre-
lépés történt a baromfiak területén, ahol 2004
-re sikerült ez. Halakat illetően 2008-ra követ-

kezett be kedvező változás. A fentiektől eltérő 
tendencia látható az emlős háziállatok terüle-
tén, ahol a hústermelésben (sertés, marha, ló) 
ma is sokféle problémával találkozhatunk. 
Az állatgyógyászati szerek által okozott élelmi-
szerbiztonsági problémák negyedére való visz-
szaszorítása éppen ellentétes tendenciának 
látszik, mint a növényi eredetű termékekben 
tapasztalható problémák közül a növényvédő-
szer-hatóanyagokkal kapcsolatosak. Amennyi-
ben a kockázatelemzéseket összevetjük a nö-
vényi és állati eredetű termékek eseteiben, 
akkor azt látjuk, hogy az állatgyógyászati sze-
rek megítélésben igen kevés esik a nem meg-
határozható (az utolsó három évben 6-21%) 
csoportba. Ettől eltérően a növényvédő sze-
rekkel kapcsolatos állásfoglalásokban a biztos 
állásfoglalás többnyire elmarad. Ott a nem 
meghatározható kockázati besorolásba kerül 
az eredmények 44-59%-a. A különbség tehát 
tetemes. A növényvédőszer-maradékok ve-
szélyességi besorolása az Európai Unió hivata-
lai számára sürgősen megoldandó probléma. 
A bizonytalanságban hagyott eredmények 
nem alkalmasak a hatóság/kereskedelem/
fogyasztás kellő orientációjára, s ez a fogyasz-
tókat csöppet sem védi. Ezen a ponton etikai 
problémát is feltételezhetünk. 
Vajon mire vezethető vissza a növényvédő 
szereket illető nagyfokú európai határozatlan-
ság? Az egyik minden bizonnyal az esetek szá-
ma. Míg növényvédőszer-maradékokat illető-
en az utolsó négy évben ~430, addig állat-
gyógyászati termékek kapcsán csak ~80 eset-
ben kellett elvégezni évente a kockázatelem-
zést. A magas esetszám a körültekintő állás-
foglalást megnehezíti. Az állatgyógyászati te-
rületnek hathatós segítségére lehet a humán-
gyógyászat és gyógyszerészet. A dokumentált 
humán tiltások komoly alapot nyújtanak az 
állatorvosi állásfoglalások számára is. Egészen 
más a helyzet a növényvédő szerek tekinteté-
ben, amelyet illetően a humánegészségügy 
bizonytalansága/felkészületlensége jelentős 
mértékű. Ebben a vonatkozásban a humán-
gyógyászat és gyógyszerészet nem segíthet  



bioKontroll, 8. évfolyam, 1. szám 

 -16- 

világos állásfoglalásokkal. Az utolsó három 
értékelhető év (2013-2015) adatai alapján a 
gyógyszerészeti területen évi ~40 súlyos koc-
kázati értékkel szerepel ez a kategória, a talált 
szennyezés fele sorolható ide. 
A teljes periódus alatt az ellenőrzésen fenn-
akadt országok közül sorrendben Kína, Viet-
nam és India jeleskedik, míg Thaiföld, Brazília 
és Banglades a súlyosan mulasztó további or-
szágok, vagyis Dél-Ázsia kiemelhető a sorból, 
ahonnan az állattenyésztésből származó ter-
mékek biztonságossága mellé kérdőjel tehető. 
Európai országok közül Belgium, Lengyelor-
szág és Litvánia említhetők. 
Az állatgyógyászati ügyek vizsgálatakor a 2002
-2005, valamint a 2012-2015 periódus elem-
zése eltérő következtetésekre adhat alkalmat. 
2002-2005 volt e tekintetben a kritikus perió-
dus, ami után rendet sikerült tenni, ami az 
állatorvosi terület kellő európai kézbentartá-
sát mutatja. Azt látjuk, hogy dacára annak, 
hogy szinte minden állattenyésztő igyekszik 
elhitetni azt, hogy nem használ antibiotiku-
mot a tenyésztés során, bizony ez másként 
lehetett a szigorú ellenőrzések megkezdése-
kor. 
Az állati termékekben a nitrofurán típusú anti-

biotikumok előfordulása a leggyakoribb. A 
nitrofuránszármazékok azonosításakor a me-
tabolitjaikat határozzák meg (AMOZ – 3-
amino-5-morfolin-metil-1,3-oxazolidinon, AOZ 
– 3-amino-2-oxazolidinon és SEM – szemikar-
bazid), ami viszont utal a felhasznált fural-
tadone, furazolidone és nitrofurazone ható-
anyagok felhasználására. Ezeken kívül még a 
nitrofurantoin (AHD – 1-amino-hidantoin) ese-
ti előfordulása említhető. 
Más antibiotikumok közül a chloramphenicol 
kimagasló előfordulását láthatjuk. Lényegesen 
kisebb mértékben a streptomycin is előfordult 
a találatok között. Az antibiotikumokon kívül 
különféle szulfonamidokat is kimutattak. Kö-
zülük a sulphathiazole a leggyakoribb, amit 
tiltás ellenére kínai méhészetekben használ-
tak előszeretettel. Végül a dél-ázsiai akvakul-
túrákban a malachite green (állatokban kelet-
kező bomlásterméke a leucomalachite green) 
és crystal violet – korábban akvaristák által 
használt – vegyületeket említhetjük még. 
A nitro-furán-típusú antibiotikumok kiemelt 
helyet foglalnak el a gyógyszermaradékok kö-
zött. A furaltadone (AMOZ) brazil baromfiszál-
lítmányok (főként csirke, néha pulyka) jellem- 

7. ábra  Gyógyszermaradékokkal szennyezett élelmiszerek száma a RASFF adat-
bázisban (a 2016-os eredmény az első félévre vonatkozik)  
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zője, de thaiföldi eredetű csirkeszállítmányok-
ban is előfordult. A furazolidone (AOZ) hasz-
nálata dél-ázsiai országok rák- és halszállítmá-
nyaiban gyakori, valamint indiai tojáskészít-
ményekből, kínai sertés- és nyúlmintákból, 
thaiföldi csirkehúsból, valamint argentín méz-
ből is kimutatott vegyület. A nitrofurazone 
(SEM) maradéka dél-ázsiai édesvízi garnéla-
szállítmányokban gyakori, illetve brazíliai, in-
diai és francia tojásporokból, brazil és thaiföl-
di csirkehúsban, valamint kínai nyúl- és sertés-
húsból is kimutatták. 
Az antibiotikumok közül a chloramphenicol 
méhészeti készítményekben való széleskörű 
előfordulása ismert (Ausztrália, Bulgária, In-
dia, Kína, Moldova, Portugália, Románia, Spa-
nyolország, Törökország, Vietnam). Magyar 
mézmintákban is kimutatták, illetve méhpem-
pőben is megjelent. Tejkészítményekben is 
megtalálták (Belorusszia, Észtország, Lengyel-
ország, Lettország, Litvánia, Oroszország, Spa-
nyolország, Ukrajna), rák- és halfélékben pe-
dig gyakori előfordulású volt. Kínai nyúl-, ka-
csa- és sertésmintákban, valamint thaiföldi 
kacsában, németországi kacsa- és libatápok-
ból is kimutatták, ami magyarázat lehet a ki-
alakult helyzetre. 
2012-2015-re jelentős változások történtek. A 
furaltadone (AMOZ) találata a minimumra 
csökkent. A furazolidone (AOZ) statisztikája 
javult, de dél-ázsiai (India, Kína, Malájföld) 
garnélarákmintákban előfordulása ma is vál-
tozatlan. Holland tápokban és borjúhúsban 
megjelenése új fejlemény. Kínai nyúlhúsból 
újra kimutatták. A nitrofurazone (SEM) statisz-
tikája is kedvezőbbé vált mára. Brazil marha-
húsban való kimutatása új vonás. Vietnami 
eredetű cápaharcsa-szállítmányokban (Panga-
sius) gyakorta találják, ami miatt (további okai 
is vannak) az európai élelmiszerpiacon igen 
rossz reputációjú ez a zsúfoltságot jól tűrő, 
vízszennyezésre kevéssé érzékeny halféleség. 
Jelentősnek nevezhető a javulás a chloramp-
henicol maradékát tekintve is. Méhészeti ter-
mékekben való előfordulása esetire csökkent 
azt követően, hogy a kínai mézet kiszorították 

az Európai Unió piacáról. Ugyanez vonatkozik 
az egyéb antibiotikumokra is, ami alapján azt 
lehet mondani, hogy az európai élelmiszerbiz-
tonság talán legnagyobb sikere a méhészeti 
termékek területén való rendrakás. Kínai és 
vietnami eredetű garnélarákban és kínai ser-
téshúsban való előfordulása ma is tapasztal-
ható. Belga, francia és indiai tápösszetevők-
ben ma is kimutatják, ezért a legkülönbözőbb 
húsmintákban való eseti előfordulását regiszt-
rálják. Jelentősen csökkent a malachite green 
előfordulása a halmintákban, hiszen kizáró ok 
az előfordulása. 
Új problémaként jelent meg a lóhúsminták-
ban a nem szteroid gyulladáscsökkentők közül 
a phenylbutazone. A hússzállító főként az 
Egyesült Királyság, de ír, lengyel, olasz, spa-
nyol esetek is ismertté váltak. A rheumatoid 
arthritis kezelésére használják, amely lovaknál 
gyakori degeneratív betegség. Mára az Egye-
sült Királyságban jelentősen megszigorították 
ennek a gyógyszernek a használatát, amennyi-
ben versenylovak kezelésére csak korláto-
zottan alkalmazható. Minden bizonnyal ellen-
őrzés hiányában ez az élelmiszerbiztonsági 
probléma sokáig rejtve maradt. 
A nitro-furán-származékokra könnyen alakul 
ki allergia. Kutyáknál ismerni véljük a csirke-
hús-allergiát, de jó kérdés, hogy ez miként 
vezethető vissza a csirkék tenyésztésére hasz-
nált allergizáló tulajdonságú mikrobaellenes 
gyógyszerekre. Az antibiotikumok közül a vi-
szonylag olcsó chloramphenicol hatóanyagról 
hamar ismertté vált, hogy humán sejtekben is 
gátolja a fehérjeszintézist, és huzamos hasz-
nálata súlyos vérképzőszervi betegségekhez 
(aplasztikus anémia) vezethet el. A humán-
gyógyászat területéről mára kivonták. A strep-
tomycin hatóanyagról közismert az erős aller-
gizáló hatása. Meghökkentő volt, hogy húsz 
éve a növényvédelemben tűzelhalás (Erwinia 
amylovora) kezelésére gondolták bevethető-
nek. A sulfathiazole hatóanyag a szulfonami-
dokhoz tartozó baktericid. A csoportra jellem-
ző az erős allergizáló hatás, a bélflóra megvál-
toztatása és huzamos használat esetén a vér- 

http://www.bdarvas.hu/ismeretterjesztes/kemiai_biztonsag/idn6069
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képzőszervi zavarok is. 
A rheumatoid arthritis kezelésére a pheny-
lbutazon a mai napig a humán gyógyászatban 
is használt fájdalomcsillapító és gyulladáscsök-
kentő. Huzamos használata gyomor- és bél-
problémákat okozhat. Ez esetben is ismert a 
vérképző szervekre gyakorolt kedvezőtlen 
hatása. Az IARC a chloramphenicol hatóanya-
got 2A besorolással látta el, vagyis emberen 
valószínű rákkeltőnek gondolja. Az EFSA sze-
rint a nitrofurán antibiotikumok genotoxikus 
és karcinogén hatása állatkísérletekből ismert. 

Takarmányadalékok 
A kevésszámú eset (2012-2016 első félév: 
~50) a baromfitenyésztésre korlátozódik és 
túlnyomóan a clopidol hatóanyagra. A ható-
anyagot coccidiózis ellen használják, amely az 
Eimeria, Isospora és Tyzzeria egysejtű élőskö-
dők okozta fertőzöttségeket jelöl. Az Európai 
Unióban ennek a hatóanyagnak ma nincs en-
gedélye. Pár esetben a narasin hatóanyagot 
találjuk, amelynek felhasználása és a vele való 
probléma hasonló, mint az előzőekben. 
Az itteni találatok között nincs hozamfokozó, 
amely felveti a kérdést, hogy van-e erre speci-
alizálódott monitorozás. Ismert, hogy az Egye-
sült Államokban a marhák súlygyarapodását 
béta-blokkolókkal (pl. ractopamine) segítik, s 
ez a TTIP-tárgyalások egyik neuralgikus pontja 
is. A Zilmax (zilpaterol – Merck & Co.) és Opta-
flexx (ractopamine – Eli Lilly Co.) a két legis-
mertebb készítmény és hatóanyaguk, amelye-
ket nem hormonális hatású hozamfokozóként 
ismerünk, de amely hatóanyagok állattenyész-
tésben való felhasználását az Európai Unió 
nem engedélyezi. Az RASFF adatbázis állat-
gyógyszerek-részében találhatunk egy mexikói 
lóhús- és egy kanadai marhamájmintát, ame-
lyekben ractopamin volt kimutatható. Zilpate-
rol-t meglepetésre egy lengyel baromfihús- és 
egy mexikói lóhússzállítmányban mutatták ki. 
Az állati tápok széleskörű ellenőrzése megol-
dandó feladatnak látszik, hiszen prevenciós 
lépés lehetne. 

Géntechnológiai úton módosított növények 
és élelmiszerek 
Az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatban a 
RASFF adatbázisában olyan adatokat láttunk, 
amelyekkel ismert kockázatok állíthatók szem-
be. A géntechnológiai úton módosított (GM) 
élelmiszerekről ez nem mondható el. Legki-
váltképpen, mert kockázatelemzést itt is 
egészségkárosítással kapcsolatosan kell végez-
ni, és nem környezettudományi eredménye-
ken alapulóan, mint a MON 810 esetében ép-
pen hazánkban történt [Darvas 2007]. Bár 
találhatók tudományosan elmarasztaló egész-
ségügyet érintő eredmények, amelyek az 
egyes genetikai eseményeknél (pl. Cry-toxin 
termelők, glyphosate maradékot tartalmazó 
glyphosate-tűrő növények) felvetnek ilyen 
hatásokat [Székács és Darvas 2012a, 2012b], 
azonban ez nem generalizálható. Éppen úgy 
esetről esetre lehet csak kockázatanalízist vé-
gezni, mint az történik a növényvédőszer- 
vagy a gyógyszermaradékok területein. Az 
ettől eltérő – a módosítás módját és célját 
figyelmen kívül hagyó – általánosítás a toxiko-
lógia alapelveivel áll szemben. 
Az adatbázis szerint olyan termékek forgalmá-
ra látunk intézkedéseket, amelyek engedélye-
zése az adott időre nem történt meg. A GMO 
terület a RASFF gyakorlati tevékenységében 
semmiképpen nem tartozik a kiemelkedő je-
lentőségű európai élelmiszerbiztonsági prob-
lémák közé, bár a hazai közvélekedés, illetve a 
politika az Alaptörvényen keresztül ezt sugall-
ja. Az Európai Unió egyes tagországainak (pl. 
Ausztria, Magyarország, Görögország, Francia-
ország, Németország stb.) elővigyázatosságon 
alapuló szigorú megítélése nagyon eltérő a 
RASFF pillanatnyi tevékenységétől, ami az en-
gedélyezések alapján határoz. Az Európai 
Unió sokkal engedékenyebb a takarmány- és 
élelmiszeripari engedélyeit, mint a vetésit ille-
tően. Az Európai Unióban – és így Magyaror-
szágon is – az engedélyezések tükrében GMO 
vetési és nem fogyasztási moratórium van 
életben. Minden bizonnyal ezért is kerültek az  

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140968
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új élelmiszerek (novel food) kategóriába ezek 
az adatok, ahol a gyógynövényekkel osztoznak 
az élelmiszerbiztonsági hatóságok jelenlegi 
súlyos bizonytalanságán. Mindezért a RASFF 
adatbázisában nem a GM-szójával és -
kukoricával kapcsolatos Európai Uniós intéz-
kedésekkel találkozunk, mert azok közül az 
Európai Unió gazdaságának takarmányozása 
szempontjából fontos genetikai eseményeket 
mind engedélyezte már. Az Európai Unióban 
máig közel 40 genetikai esemény dokumentá-
ciója jelzi a kész státuszt. Ez az EU GMO-
politikájának teljes zűrzavarára mutat rá, 
amelyben a központi állásfoglalás nem egye-
zik meg feltétlenül az egyes nemzeti akaratok-
kal, amelyek gazdasági (hazai fajták féltése) és 
termesztési (vö. fajtahibridek, a koegziszten-
cia képtelensége) megfontolásokon nyugsza-
nak. Ez természetesen két különálló dolog. Az 
ebben a részben elemzett közel hétszáz figyel-
meztetés tehát sokféle közvetett hatás ered-
ménye. 
Bioetikai szempontból az Európai Unióban 
alkalmazott elővigyázatosság elve a környe-
zetjog alapelvére épül. Ennek értelmében, 
amíg biztos tudásunk nincs egy eljárás vagy 
technológia egészségre vagy környezetre (a 
RASFF kockázatértékelésének ez nem része) 
gyakorolt hatásáról, addig azt nem kívánatos 
alkalmazni. Az európai szkepszis arra támasz-
kodik, hogy a távlati (krónikus és többgenerá-
ciós hatások) tisztázatlanok, amely miatt eset-
leg túl nagy ára lehet abból, ha a hibákból 
csak utólag tanulunk. Mindez a génelszabadu-
lás következményeire vezethető vissza, mivel 
idegenbeporzó növényeknél a kibocsátás utá-
ni visszavonás érdemi értelemben nem meg-
oldható, hiszen az érintett transzgén a népes-
ség génkészletének részévé válik. Ez az oka a 
vetések tiltásának. 
Az Európai Uniós élelmiszerpiacon nagyobb 
számú intézkedést 2006 után tapasztalunk. Az 
országokat tekintve 2002-2009 között az 
Egyesült Államok, míg ezt követően Kína és 
Thaiföld emelhető ki. Mellettük 2009-ben Ka-
nada jelent meg, amely tartós zavarokat oko-

zott az Európai Unió lenmagpiacán, hiszen az 
európai országok minden valószínűség szerint 
a kanadai eredetű lenmagot adták később 
kézről kézre úgy, hogy egy idő után bizonyta-
lanná vált annak eredete. Az európai forgal-
mazók közül Hollandia és Belgium emelhető 
ki, akiken keresztül ezek a termékek eljut-
hattak a fogyasztókig. 
Amennyiben az Európai Unió hivatalának in-
tézkedéseit elemezzük, a rizsszállítmányokkal 
kapcsolatosak, emelhetők ki. Ezek képezték az 
intézkedések kétharmadát. Len és papaja még 
az a két növény, amelyek az ellenőrzők figyel-
mét felkeltették. Mindez nagyon eltérő attól, 
hogy ezen közben Európában a szója, kukori-
ca, gyapot és olajrepce engedélyezéséről be-
szélünk sokat. Ez nem is véletlen, hiszen az 
Európai Unió engedélyezési rendszere nem 
különösképpen szigorú, ha takarmány és élel-
miszer célú engedélyezésről van szó. Semmi-
lyen extra intézkedést nem igényel, azon kí-
vül, hogy a 0,9%-ot meghaladó előfordulásuk 
esetében jelöléskötelesek az Európai Uniós 
piacon, vagyis Európa (benne Magyarország-
gal) korántsem GMO-mentes, takarmánypiaca 
– növényi fehérjét tekintve – masszívan a GM-
szójára épül. 

Köszönetnyilvánítás 
A tanulmány hátterét biztosító kutatómunkát az OTKA 
K109865 „Állatgyógyászati és mezőgazdasági felületaktív 
anyagok mechanizmusfüggő teratogén, hormonmo-
duláns és egyéb toxikus hatásai” című programja finan-
szírozta. 
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Rövid közlemény 

Helyi közösségek: kulcsszereplők az ökologikus társadalmak felé vezető úton 

Takács-Sánta András 

ELTE TTK Környezettudományi Centrum, Budapest 

Évtizedek alatt sem sikerült jelentős áttörést 
elérni egy ökológiailag fenntartható társadal-
mi rendszer irányába, aminek egyik fő oka 
alighanem társadalmaink atomizáltsága. Meg-
oldást jelenthetne a közösségek újrafelfedezé-
se, minél több ökologikus helyi közösség ala-
kulása. A rendszerváltás óta Magyarországon 
is létrejött néhány helyi közösség azzal a cél-
lal, hogy a többségi társadaloméhoz képest 
ökologikusabb életmód-alternatívát valósítson 
meg. Egy kutatócsoporttal 2008 óta vizsgáljuk 
e közösségeket mélyinterjúk, résztvevő megfi-
gyelés és akciókutatás segítségével. E tanul-
mányban 12 ökologikus helyi közösségben 
szerzett tapasztalataink alapján kísérelek meg 
néhány általános mintázatot megfogalmazni. 
A mainál nagyságrendekkel több ökologikus 
helyi közösségre lenne szükség ahhoz, hogy 
ezek a csoportosulások képesek legyenek ki-
vezetni bennünket az ökológiai válságból, és 
kristályosodási magvai lehessenek egy új tár-
sadalmi berendezkedésnek. 

Bevezetés: miért nem elegendők a jelenlegi 
szereplők az ökológiai válság megoldásához? 
Milyen társadalmi szereplők indíthatják el a 
változásokat egy ökológiailag fenntartható 
társadalmi-gazdasági rendszer irányába? 
Kulcskérdés ez, amit azonban csak ritkán te-
szünk föl. Nézzük végig először röviden azokat 
a jelenlegi társadalmi szereplőket, akiktől elvi-
leg várhatnánk, és manapság rendszerint vár-
juk is az ökologikus változások hatékony elin-
dítását, illetve végrehajtását. 
Közvetlenül a vállalatok felelősek a környezeti 
problémák egy jelentős részéért, emiatt vi-
szont elvileg rengeteget tehetnének a változá-
sért is – ebből a szempontból tehát logikus 

volna (főként) tőlük várni azt. A vállalatok ön-
szabályozására azonban kevés remény látszik. 
Ha egy-egy vállalat él csupán az ökológiai ön-
szabályozás eszközével, rövid távon hátrányo-
kat szenved, a piaci versenyben lemaradva 
könnyen tönkre is mehet, miközben önkorlá-
tozása csak csekély mértékben csökkenti a 
környezetterhelést. A cégek globális méretű, 
egymással együttműködő ökológiai önszabá-
lyozása ugyan elvileg megoldást jelenthetne, 
ám nem látszanak az alkalmas keretek egy 
ilyesféle cselekvésre. Mint ahogy arra sem, 
hogy az államok egymással együttműködve 
regulázzák meg elsősorban a multi- és transz-
nacionális vállalatokat. 
A pártoktól, illetve a kormányzatoktól sem 
várhatunk sokat, legalábbis a jelenlegi politi-
kai rendszerben. Még ha rendelkeznek is vala-
miféle ökológiai elkötelezettséggel, újraválasz-
tásuk érdekében kénytelenek elsősorban a 
rövid távú szempontokat szem előtt tartani. 
Ennek következtében pedig rövid távon szava-
zatokat hozó, ám hosszabb távon a környezeti 
problémák elmélyüléséhez vezető kormányza-
ti döntések születnek. Továbbá a pártok kor-
mányra kerülésük érdekében kénytelenek 
összefogni azzal a gazdasági elittel, amely fő 
haszonélvezőként a legkevésbé érdekelt a 
status quo megváltoztatásában [Takács-Sánta 
2012]. Nem véletlen, hogy noha zöldpártok 
már az 1970-es évek első fele óta léteznek 
szerte a centrum országokban [Rainbow 
1992], komoly áttörést eddig nem sikerült 
elérniük. Kormányra csak ritkán kerültek, ak-
kor is jellemzően csupán rövid ideig, és csak 
kisebb koalíciós partnerként. 
A legígéretesebb hagyományos szereplők ta-
lán a civilszervezetek, hiszen rendszerint a  
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közjót és a hosszabb távú szempontokat hang-
súlyozzák. Az ő esetükben leginkább az a 
probléma, hogy nagyon ritkán gondolkodnak 
átfogó társadalmi víziókban – sokkal inkább 
egy-egy részprobléma megoldására fókuszál-
nak projektek vagy akciók keretében, illetve 
gyakran egy-egy részterületre szakosodnak. 
Végül sokan az egyének felvilágosulásában 
látják a megoldást. Ám itt is fölmerül az a 
probléma, hogy a jelenlegi atomizált társadal-
makban egymástól meglehetősen elszigetelt 
egyének rendszerint nem fognak vállalni szá-
mukra rövid távon gyakran hátrányos cseleke-
deteket akkor, amikor nincs garancia arra, 
hogy a többiek bármit is változtassanak. Nem 
beszélve arról, hogy számos kívánatos változ-
tatás az ökológiai fenntarthatóság irányába 
nem egyéni, hanem kollektív döntéseket fel-
tételez. 
A fentiek alapján az látszik, hogy a jelenlegi 
szereplők noha fontosak lehetnek az ökológia-
ilag fenntartható társadalmak kialakításában, 
önmagukban aligha elegendők, sőt, nem egy-
szer inkább a probléma, semmint a megoldás 
részei. Ezt bizonyítja az is, hogy bár mintegy 
fél évszázada tudatában vagyunk már az öko-
lógiai válságnak [McNeill 2000], jelentős áttö-
rést mindmáig nem sikerült elérnünk az öko-
logikus társadalmak irányába. Mindebből kö-
vetkezően új társadalmi szereplőkre is szükség 
van egy ökológiailag fenntartható társadalmi-
gazdasági rendszer kialakításához. Az áttörés-
hez tehát némileg át kell strukturálódnia a 
társadalomnak. Úgy tűnik a fentiek alapján, 
hogy elsősorban az atomizáltságon, az együtt-
működés hiányán kellene enyhíteni. Ennek 
egyik legígéretesebb módja az, ha – visszatér-
ve az emberi történelem döntő részének gya-
korlatához – újra közösségeket alakítunk ki, 
leginkább ökologikus helyi közösségeket. Tör-
ténelmi távlatból nézve ugyanis a jelenlegi 
atomizált társadalmak tekinthetők egyértel-
műen anomáliának. A Homo sapiens mintegy 
200 ezer éves történetének [Marean 2015] 
döntő részében az emberek kis vadászó-
gyűjtögető közösségekben éltek, a mezőgaz-

daság bő tízezer évvel ezelőtti kialakulása 
után pedig egyre többen és többen faluközös-
ségekben. Még a XIX. század elején is a világ 
emberi népességének 97-98%-a falvakban 
lakott, vagy pedig nomád életformát folytatott 
állattartóként, illetve vadászó-gyűjtögetőként 
[Ponting 1991]. A látványos társadalmi atomi-
záció, az egyszemélyes csoportok [Csányi 
2002] általánossá válása csak a XIX. században 
induló, és a XX-XXI. századra kiteljesedő töme-
ges urbanizáció terméke. 

A közösség definíciója 
A közösség fogalmát sokan sokféle értelem-
ben használták már a társadalomtudomá-
nyokban (jó áttekintést ad Légmán [2012]), és 
akkor a szó köznyelvi jelentéseiről még nem is 
beszéltünk. Éppen ezért mindenekelőtt kulcs-
fontosságú definiálni, hogy jelen munkában 
mit értünk ezen a fogalmon. A közösség az itt 
használt értelemben emberek egy olyan cso-
portja, akik: 
a./ Rendszeres és gyakori személyes interakci-
óban állnak egymással. Ez nagy eséllyel csak 
akkor teljesülhet, ha a közösség tagjai ugyan-
azon a településen, de legalábbis egymáshoz 
nagyon közeli településeken laknak. Részben 
ebben az értelemben beszélünk helyi közössé-
gekről. Ám a helyi jelző itt és most ennél töb-
bet is jelent: egy bizonyos fajta lokalizmust, 
illetve lokálpatriotizmust, vagyis a hely szere-
tetét, kötődést a helyhez, a lokalitás előnyben 
részesítését a nagyobb térléptékekkel szem-
ben. 
b./ Hasonló értékrend és világnézet kapcsolja 
össze őket, vagyis a közösség tagjainak gon-
dolkodásmódja alapjaiban hasonlít. Az itt tár-
gyalandó közösségek tagjait rendszerint az 
ökológiai gondolkodásmód kapcsolja össze, és 
különíti el – gyakran akár egy településen be-
lül is – a többségi társadalomtól. (Lesz szó 
alább ugyanakkor olyan közösségekről is, 
amelyeknél a vallási, illetve a hagyományőrző 
gondolkodásmód jelenti ezt a kapcsot, illetve 
elkülönülést – ám ezek a vizsgált esetekben jó 
összhangban állnak az ökológiai gondolkodás-
móddal, és környezetkímélő viselkedés követ- 



bioKontroll, 8. évfolyam, 1. szám 

 -23- 

kezik belőlük.) 
c./ Közös gyakorlati célokkal rendelkeznek, és 
ezeket közösen igyekeznek megvalósítani. Itt 
és most ez egy, a többségi társadalométól 
eltérő életmód-alternatívára törekvést jelent. 
d./ Itt és most csak olyan csoportok nevezhe-
tők közösségnek, amelyeknek legalább három 
(olykor viszont több száz) olyan felnőtt tagjuk 
van, akik minimum két külön rokonsági vona-
lat képviselnek – vagyis a családok ebben az 
értelemben nem számítanak közösségnek. 
A fentieknek megfelelően tehát itt és most 
ökologikus helyi közösségekről van szó. Még-
hozzá olyanokról, amelyek nem pusztán 
egyetlen ügyre fókuszálnak, hanem komplex 
életmód-alternatívára törekszenek. 
Terepkutatás: ökologikus helyi közösségek a 
mai vidéki Magyarországon 
Vajon mennyire léteznek Magyarországon 
ökologikus helyi közösségek? Az elmúlt évtize-
dekben szerte a világon (de főként a centrum 
országokban) rengetegféle válasz érkezett az 
ökológiai válságra – elsősorban kormányza-
tok, vállalatok, civil szervezetek és egyének 
részéről. Ezekhez viszonyítva – a centrum or-
szágokban legalábbis – kevés közösségi szintű 
cselekvés indult e téren, ami nem meglepő 
figyelembe véve e társadalmak atomizáltsá-
gát. Magyarországra is igaz mindez, ha lehet, 
fokozottan is. Ugyanakkor a rendszerváltás 
óta eltelt időszakban létrejött itthon néhány 
helyi közösség azzal a céllal, hogy egy, a több-
ségi társadaloméhoz képest ökologikusabb 
életmód-alternatívát valósítsanak meg. Akad 
közöttük egy-két olyan is, amelynek létrejöttét 
nem (elsődlegesen) a környezettudatosság 
motiválta, ám ennek ellenére hangsúlyosan 
jelen van ezekben a közösségekben is.  
Az itt bemutatandó kutatás róluk szól [Takács-
Sánta 2016a]: az első átfogó, összehasonlító 
elemzés a magyarországi (vidéki) ökologikus 
helyi közösségekről. A cél az, hogy néhány 
általános mintázatot, illetve az egyes eseteken 
átívelő tanulságot fogalmazzak meg a közös-
ségekben szerzett tapasztalatok összevetése 
nyomán. A kutatást a Kisközösségi Program 

elnevezésű kutatási- és akcióprogram keretein 
belül 2008 óta folyamatosan működő munka-
csoportunk végezte (Aklan András, Andacs 
Noémi, Bagoly Emese, Csepku Ádám, Gelen-
csér Zsófia, Gere Kálmán, Gosztonyi Bence, 
Kovács Balázs, Kovács Katalin, Krepcsák Ádám, 
Nagy Nóra, Plachi Attila, Szerencsy Nóra, Vi-
dák Zsófia és Zsák Yvonne) az én szakmai ve-
zetésem mellett. A kutatás során 2008 és 
2016 között interjúkat készítettünk, résztvevő 
megfigyelést végeztünk, valamint részvételi 
akciókutatást folytattunk. Összesen 12 közös-
ség vizsgálata alapján fogalmazom meg alább 
a fő tanulságokat. Mivel éveken át többféle 
módszerrel is törekedtünk a lehető legtöbb 
számunkra releváns közösség fölkutatására, 
így nem valószínű, hogy a kutatás időszakában 
létezett ennél sokkal több komplex ökologikus 
életmód-alternatívát megvalósító helyi közös-
ség a vidéki Magyarországon [Takács-Sánta 
2016a]. 
Az általunk kutatott közösségek egy saját tipo-
lógia értelmében két fő csoportba oszthatók: 
(i) Ökofalvak közösségei. Az ökofalvak különál-
ló települések vagy településrészek, amelyek 
egy ökologikus életmódot folytató közösség 
lakóhelyéül szolgálnak.  
(ii) Szétszórt ökoközösségek. Ellentétben az 
előző kategóriával itt a közösség tagjai nem 
egymás szomszédságában, hanem egy telepü-
lésen (vagy több közeli településen) szétszór-
va élnek – a teljes lakosságszámhoz viszonyít-
va kisebbségben. E kategória érdekes, igen 
speciális esetei a tanyasi szétszórt közösségek 
(a tagok viszonylag közeli tanyákon szétszórva 
élnek), amelyekre nemzetközi példát minded-
dig nem találtunk, hazait is csak egyet. 

Eredmények 
Kutatásaink legfontosabb eredményei tézis-
szerűen összefoglalva az alábbiak: 
1./ Számos esetben azt találtuk, hogy külföldi 
– inkább nyugati, semmint keleti – utazások 
során szerzett tapasztalatok segítették, inspi-
rálták a vizsgált kezdeményezések létrejöttét. 
Több közösség alapítói látogattak meg 
(rendszerint tudatosan) hasonló nyugat-euró- 

https://www.kiskozossegek.hu
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pai (pl. angliai, hollandiai, olaszországi) kezde-
ményezéseket. Egy-két kulcsember pedig hu-
zamosabb ideig élt Nyugat-Európában, és az 
ott kapott impulzusok később egyértelműen 
meghatározónak bizonyultak az ökoközössé-
gekkel kapcsolatos itthoni tevékenységükben. 
2./ A vizsgált közösségek tagjai nagyrészt vá-
rosból költöztek vidékre. Érdekes eredmé-
nyünk tehát, hogy kevéssé a tősgyökeres vidé-
ki lakosoktól, sokkal inkább a gyüttmentektől 
várható valamiféle közösségi, ökologikus élet-
mód-alternatíva megvalósítása vidéken. Az 
ökoközösségek leendő tagjainak városról vi-
dékre vándorlása az ellenurbanizáció egy 
olyan formájába tartozik, amelyet vissza a 
földhöz migrációnak (back-to-the-land mig-
ration) nevez a szakirodalom. Fontos jellemző-
je az ellenkulturális mivolta (szembehelyez-
kedés a többségi társadalommal), továbbá 
valamiféle vágy a visszatérésre a földhöz, vagy 
tágabban a természethez [Halfacree 2007]. 
3./ A vizsgált közösségek tagjai döntően diplo-
mások. Az esetek többségében elszakadtak 
eredeti szakmájuktól, méghozzá önként tették 
ezt, és korántsem derogál nekik paraszttá vál-
ni, illetve kétkezi munkát végezni. A közössé-
gek alapítóira, meghatározó személyiségeire 
szinte egyöntetűen érvényes a felsőfokú vég-
zettség. 
4./ A környezetkímélő viselkedés nem csupán 
környezettudatos motivációból fakad a vizs-
gált közösségekben. Amikor magának a közös-
ségnek a környezettudatosság a fő vezérelve, 
akkor sem igaz ez mindenképp a csoport min-
den tagjára, sőt, akár a többségükre sem fel-
tétlenül. Sőt, a környezettudatosság három 
vizsgált közösségben nem is elsődleges indíték 
– ugyanakkor mindháromnál ott szerepel a 
fontos motivációk között. E három közösség 
közé tartozik a két legrégebb óta működő is. 
Az egyik elsődlegesen vallási közösség, a má-
siknál pedig főként a hagyományok tisztelete 
és őrzése vezet a környezetkímélő életformá-
hoz. 
5./ Minden közösségnél tetten érhető az a 
törekvés, hogy helyben, ökologikus gazdasági 

tevékenységből biztosítsák a megélhetésüket 
– ez viszont nagy többségüknél egyelőre csak 
részben sikerül. A közösségek (akár csak rész-
leges) gazdasági autonómiájának ára az igé-
nyek olykor jelentős lefaragása is. Ám ezt a 
közösségek tagjai az önkéntes egyszerűség 
[Kocsis 2002, Maniates 2002] szellemében 
jellemzően nem lemondásként élik meg, ha-
nem egy szabadabb, függetlenebb, emelke-
dettebb lét velejárójaként. Ez persze nem je-
lenti azt, hogy a pénzszűke ne okozna sokuk-
nak olykor gondokat, vagy ne hiányoznának 
nekik bizonyos tárgyak vagy tevékenységek 
korábbi életmódjukból. 
6./ Mindegyik közösség tiszteli a kárpát-
medencei hagyományokat, illetve alkalmaz-
nak valamilyen hagyományos technológiát, 
gyakorlatot, eljárást, vagy követnek valami-
lyen hagyományos szokást. A vályogépíté-
szettől kezdve a haszonélőlények régi tájfajtái-
nak előnyben részesítésén át régi magyar nép-
szokások fölelevenítéséig nagyon színes a pa-
letta. Igencsak különböznek azonban a közös-
ségek abban a tekintetben, hogy mennyire 
tartják fontosnak a hagyományokat. Ezzel szo-
ros összefüggésben a modernhez fűződő vi-
szonyuk is vegyes. Azoknál a kezdeményezé-
seknél, amelyeknél erősebben építenek a ha-
gyományokra, nem meglepő módon általában 
erősebb modernitáskritikát fogalmaznak meg 
a résztvevők. És bár a modernnel kapcsolat-
ban minden közösségtag kritikus, ennek mér-
téke változó. Létezik például olyan ökofalu, 
ahol áramot se nagyon használnak, egy másik-
nál azonban még kimondottan hi-tech precízi-
ós mezőgazdasági technológiák alkalmazása is 
belefér a képbe. 
7./ A vizsgált közösségekben markánsan meg-
jelenik a rendszerkritika, a szembenállás az 
uralkodó, piaci-fogyasztói kultúrával. Ennek 
egyik szembeszökő megnyilvánulása az az 
igen gyakori vélekedés, miszerint a jelenlegi 
közoktatási rendszer nem készíti föl a gyere-
keket a közösségi, ökologikus életformára, 
sőt, gyakorta ellenséges is azzal szemben. 
Több vizsgált közösségben is alternatív oktatá-
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si módszerekkel próbálnak védekezni ez ellen. 
8./ A vizsgált közösségekben dominál a ka-
tasztrofizmus: az uralkodó kultúra küszöbön 
álló, már elkerülhetetlen összeomlásának vízi-
ója. Mindazok, akik úgy vélik, hogy az uralko-
dó, piaci-fogyasztói kultúra válsága (aminek 
egyik, ha nem a legfőbb tünete az ökológiai 
válság) végzetes, vagyis ez a kultúra hamaro-
san egy másiknak kell átadja a helyét, alapve-
tően két nagy csoportba oszthatók. Vannak, 
akik hisznek egy békés átmenetben, amelynek 
során egy új, ökologikusabb kultúra veszi át a 
mostani helyét. Úgy vélekednek, hogy ebbe az 
új kultúrába minél zökkenőmentesebben kel-
lene eljutnunk, elkerülve, de legalábbis mér-
sékelve a társadalmi összeomlást. Mások vi-
szont elkerülhetetlennek látják az uralkodó 
kultúra közeljövőbeni összeomlását. Szerintük 
hamarosan káosz fog uralkodni, erőszakos 
konfliktusok robbannak ki, emberek tömegei 
halnak meg, az életben maradók életminősé-
ge pedig drasztikusan romlik. Mindezek követ-
keztében a legtöbb, amit tehetünk, hogy biz-
tosítjuk a magunk, illetve szűkebb körünk túl-
élését az eljövendő zűrzavarban. Ez a kataszt-
rofista hozzáállás [Takács-Sánta 2016b]. Noha 
a békés átmenet lehetőségei is elő-
előbukkantak kutatásaink során, egyértelmű a 
katasztrofizmus dominanciája a vizsgált közös-
ségeknél. 
9./ A sikeres közösségekben nem egyszer fon-
tos összetartó erő a közös vallás. Nagy kérdés 
azonban, hogy egy közös vallás általánosság-
ban mennyire lényeges feltétele a közösségek 
sikerének. Az általunk vizsgált közösségek tag-
jaira általánosan jellemző, hogy valamilyen 
szinten lényeges számukra a spiritualitás 
[Farkas 2012]. Ugyanakkor két olyan közösség 
akad csupán, amely gyakorlatilag az összes 
tagra kiterjedő közös vallási alappal rendelke-
zik – ezek pedig éppen a legrégebb óta műkö-
dő, és több más szempontból is a legsikere-
sebbnek tekinthető közösségek. Mindehhez 
hozzátehetjük még, hogy a többi három, hosz-
szabb múltra visszatekintő, de közös vallási 
alappal nem rendelkező ökofalusi közösség 

mindegyike vagy fölbomlott, vagy pedig ko-
moly konfliktusokkal küzd. Mindebből köny-
nyen levonhatnánk azt a következtetést, hogy 
a közös vallás fontos feltétele a közösség 
fennmaradásának és sikeres működésének, 
ám érdemes óvatosnak lennünk, főként a kis 
mintanagyság miatt. 
10./ A közösségekben a vezetés formája ve-
gyes képet mutat, ám szinte mindegyikük 
problémákkal küszködik e téren. Az ökofalvak-
ban több esetben is egy vagy több nagyon 
erőteljes elképzelésekkel rendelkező vezető, a 
szétszórt közösségekben ugyanakkor többször 
is a vezető hiánya akadályozza a közösség si-
keres működését. A legsikeresebb közössé-
gekben nem egyszemélyi, hanem kollektív 
vezetés működik. 
11./ A vizsgált kezdeményezések rendszerint 
nyitottak a külvilág felé, szeretnének minta-
ként szolgálni mások számára. Szívesen fogad-
ják a tőlük – leginkább az ökologikus mezőgaz-
daság terén – tanulni vágyókat. Rendszeresen 
látogatnak hozzájuk továbbá kutatók, szakdol-
gozók is, illetve tagjaik gyakran jelennek meg 
különféle konferenciákon előadókként. A szét-
szórt közösségek főleg a saját településükön 
igyekeznek hatni. 
12./ Általában fal épül a közösség és a közös-
ségen kívüli tősgyökeres helyiek közé, ami 
nehezíti a közösség bővülését (a többi helyi 
integrációját a közösségbe), illetve sikeres 
működését. A közösségen kívüli tősgyökeres 
helyiek olykor csupán közömbösek az ökokö-
zösségek tagjaival, illetve azok ténykedésével 
szemben, gyakran viszont távolságtartók, ide-
genkedve nézik őket, sőt, nem egyszer ellen-
ségesek is. (Mindez egyértelműen kevésbé 
igaz a közösségen kívüli újonnan beköltözők 
viszonyulására a közösséghez.) A tősgyökeres 
helyiek ellenérzéseit a demográfiai különbsé-
geken (diplomás városi vs. kevésbé iskolázott 
vidéki) és a közösség tagjainak puszta gyütt-
mentségén túl alighanem az is okozza, hogy az 
ökoközösségek vagy régmúlt korok, vagy pe-
dig távolabbi tájak számukra idegen gyakorla-
tait, szokásait hozzák be életük terébe.  
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Kutatásainkból az látszik, hogy a falak kiépülé-
séért az ökoközösségek tagjai és a közösségen 
kívüli tősgyökeres helyiek egyaránt felelősek. 
Ugyanakkor elmondható, hogy a közösségek 
tagjai legtöbbször igyekeznek nyitni a többi 
helyi felé, más kérdés persze, hogy ebben 
mekkora sikerrel járnak. Nyilvánvaló, hogy a 
falak miatt az általunk vizsgált közösségek 
egyelőre nem túl sikeresek a tősgyökeres he-
lyiek megtérítésében, azaz ökologikusabb élet-
mód felé terelésében, ami pedig gyakorta cél-
juk. 

Következtetések 
Kutatásaink alapján a hazai vidéki ökologikus 
helyi közösségek nem igazán különböznek 
más centrum országokban működő társaiktól, 
legalábbis a vizsgált szempontok alapján – 
már ahol volt lehetőség az összehasonlításra – 
nem mutatkoznak szembeszökő eltérések 
[Kasper 2008, Meijering et al. 2007, Metcalf 
2012]. Az egyetlen (látszólagos) különbség a 
centrum országok hasonló közösségeihez ké-
pest az, hogy itthon egyértelműen fontosabb-
nak tűnik a közös vallási alap szerepe a közös-
ségek fennmaradásában és sikeres működésé-
ben – ám nem kizárt, hogy ez csak a kis hazai 
mintanagyságból adódó torzítás. 
Szintén egybevág a centrum országok hasonló 
közösségeinek tapasztalataival, hogy egyik 
vizsgált ökologikus helyi közösségnek sem si-
került egyelőre elérnie valamiféle ökoutópiát. 
Mindegyik közösség valahol úton van, de szél-
lel szemben halad, mivel a többségi társada-
lom gondolkodásmódjától és intézményeitől 
körülvéve egy teljesen más értékrend és világ-
nézet alapján igyekeznek újfajta gyakorlatokat 
és intézményeket megvalósítani. Azt, hogy 
mennyire küzdelmes feladat egy ilyen közös-
séget működtetni, jól illusztrálja, hogy e kéz-
irat zárásakor a vizsgált 12 közösség közül 3 
nem működött (2 még csíraállapotban halt el, 
míg 1 további több éves működés után), és 3 
további is határesetnek volt tekinthető ebből 
a szempontból. Az ellenszél és számos egyéb 
nehézségük ellenére azonban e közösségek 
rengeteg mintaértékű választ adtak már eddig 

is az ökológiai válságra. Tény ugyanakkor, 
hogy mind itthon, mind pedig a világban a 
mainál nagyságrendekkel több ökologikus he-
lyi közösségre lenne szükség ahhoz, hogy ezek 
a csoportosulások képesek legyenek kivezetni 
bennünket az ökológiai válságból, és kristályo-
sodási magvai lehessenek egy új társadalmi 
berendezkedésnek. 
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Rövid közlemény 

A Golden Rice legendája1 

Darvas Béla 

Magyar Ökotoxikológiai Társaság, Budapest 

A Golden rice nevű módosított rizsát IR-
00GR2E-5 néven tartják számon a nemzetközi 
adatbázisok. Agrobacterium tumefaciens-vek-
torral készült, crt1 (Pantoea ananatis – Erwi-
niaceae családba tartozó baktérium) és psy1 
(kukorica) transzgéneket tartalmaz. Az Inter-
national Rice Research Institute (székhelye a 
fülöp-szigeteki Los Baños) menedzseli, kifej-
lesztése azonban másokhoz (a GR-1-et Ingo 
Potrykus nevéhez kapcsolják, míg a GR-2-t a 
Syngenta kutatóihoz) kapcsolható [Burkhardt 
et al. 1997, Ye et al. 2000, Potrykus 2001, Dra-
ke et al. 2003, Paine et al. 2005]. Ausztrália és 
Új-Zéland táplálkozási célra 2017-ben engedé-
lyezte. Az Európai Unió nem mutatott sem 
kifejlesztési sem menedzselési érdeklődést 
iránta. 
A GM-fajtacsoport közvetlen fordítása arany-
rizs lenne, de sárga színe miatt a fejlesztést 
kritizáló civilmozgalmak a Bolondok Aranyá-
nak (Fool’s Gold) keresztelték át.  

A konkurens táplálékok Afrikában 
Kelet-Afrikára a bab és a kukoricaliszt felhasz-
nálása a jellemző. Az utóbbiból Kenyában és 
Tanzániában chapati lepény, és vízbe gríz 
(ugali), Kongóban lisztgombóc (phuphu) ké-
szül. Ehhez általában paradicsom, zöld Ama-
ranthus (A. albus, A. cruentus, A. dubius, A. 
hybridus, A. hypochondriacus), valamint levél-
káposzta (Brassica oleracea var. acephala) 
járul. A csendes-óceáni partvidéken a napra-
forgó-olajat a kókuszolaj váltja. A Viktória tó, 
és a tavak környékén jellemző a halfogyasztás. 
Egyébként Kenya, és Tanzánia szavannai népei 
nem nagyon fogyasztanak halat. Húsféléből a 
kecske a meghatározó, de csirke és tojás is 

előfordul. Az Amaranthus-ból és az ősi levél/
karó/sétapálca káposztából (sukumawiki) to-
vábbá töklevélből, maniókából, édesburgo-
nyából valamint csucsorlevélből Kenyában és 
Tanzániában olajos/vizes főzelék (mchicha), 
vagy Kongóban pondu készül. Előfordul a sü-
tőtök, görögdinnye, sárgadinnye, burgonya, 
hagyma, fokhagyma, padlizsán, chili, édesbur-
gonya, manióka, illetve ezeknél is ritkábban a 
sárgarépa és a borsó. Gyümölcsök közül Ke-
nyában a papaya és mangó gyakori a kisker-
tekben, ritkábban a marakuja is. Tanzániában 
ananászfélék is előfordulnak. Gabonanövény-
ből a kukorica mindenhol terem, köles ritkáb-
ban fordul elő, a szója és csicseriborsó aránya 
elenyésző. Nincs számottevő rizstermesztés és 
-fogyasztás a vidéki, kiskerti termelő és agrár-
népesség körében, mivel nem tudják megter-
melni a klasszikus, vízigényes rizsfajtákat. 
Szükség lenne-e Kelet-Afrikában termelési és 
élelmi struktúraváltásra és -bővítésre? Egyér-
telműen igen, de a Golden Rice, vagy hasonló, 
a beltartalmat egyoldalúan változtató megol-
dás értelmetlennek látszik. Két okból is. Egy-
részt, a termelhető élelmi növényeknek is 
csak töredéke van termelésben, valamint a 
szakszerű, állattartással, illetve a kapcsolt 
komplex, hatékonyságnövelő termesztési 
rendszerekkel nem foglalkozik szinte senki 
sem. Másrészt, a kelet-afrikai termelők na-
gyon konzervatívok, tehát akkor sem váltják le 
az addig termelt növényeiket, ha meggyőződ-
nek arról, hogy valami többet és minőség sze-
rint jobbat terem. Maradnak a levélkáposzta, 
a kukorica és a bab termesztésénél. A fejlesz-
téseknek (beleértve a géntechnológiai módo- 

1A cikk elődje az Átlátszón 2016-ban jelent meg.  

https://gmwatch.org/en/latest-listing/51-2012/14157-alarm-at-us-backed-gm-food-trial-on-chinese-children
http://www.ajol.info/index.php/jab/article/view/107140/97030
http://www.ajol.info/index.php/jab/article/view/107140/97030
http://www.monitor.co.ke/2015/12/31/small-scale-farming-earns-bungoma-farmer-financial-independence/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2016/04/22/sargarizsek-legendaja-karitativ-vitamincirkusz/
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1. ábra  19-70 éves férfiak napi vitaminigénye  

sítását is) ezért az afrikai viszonyokhoz (tra-
dicionálisan termelt és fogyasztott) kell alkal-
mazkodni, ha gyors sikerre akarják vinni. 
A 2015-2016 termesztési időszak Etiópia és 
Malawi éhezései, Kenya Taita tartományának 
2015 tavaszi éhezése szinte kizárólag az el-
avult, időjárási viszonyokra rugalmatlan faj- és 
fajtaszerkezetnek köszönhető. További gazda-
sági vetülete a problémának, hogy ha termel-
nek is kiskertben értékesebb, magasabb bel-
tartalmú növényt, azt inkább eladják, és a jó-
val olcsóbb alapélelmiszerre, takarmány- és 
maniókalisztre költenek. Emiatt, pl. ismert, 
hogy Kongó Kasai tartományában, vagy Kenya 
szegényebb vidékein súlyos funkcionális éhe-
zés, alultápláltság alakul ki, akkor is, ha volt 
paradicsom, vagy zöldbab a termelő kertjé-
ben. Kongóban (Közép-, Nyugat-Afrika) a kis-
kerti termesztés, és konyhakultúra gazdagabb 
és a gyümölcstermesztés is változatosabb, de 

a következtetés itt sem lehet más, mint Kelet-
Afrikában (Domonyai, in litt). 

Vitaminok és hiányuk 
Rizstermesztési hagyományai miatt inkább Dél
-Ázsiára szűkíthető a fejlesztés sikere. Ha elve-
szítjük a Golden Rice csatát, akkor ezzel a 
GMO háborút is – írta, számomra nem túlsá-
gosan meggyőzően egy hajdani Syngenta al-
kalmazott, aki ma is a Golden Rice menedzs-
mentjében jeleskedik. A fejlesztők érdekei a 
fontosak, vagy inkább azoké, akin ez a fejlesz-
tés segíteni szeretne? 
Mikor számba akarjuk venni a vitaminigé-
nyünket (1. ábra), akkor találkozunk az első 
problémával, hogy kor (nem véletlenül jelen-
tek meg az 50+-os vitamintabletták) és ivarok 
szerint eltérő vitaminigényünk van, sőt nőknél 
a terhesség és szoptatás időszakában még 
ehhez képest is nagymértékű az eltérés. 

Tehát a C, B3 és E vitaminokból a napi szük-
séglet igen magas, és vannak, amelyből cse-
kély (B12, D, B7). A 2. ábra szerint a csecse-
mők A-vitaminigénye jóval magasabb, mint 
kora gyerekkor (1-3 év) idején. A férfiak A-

vitaminigénye magasabb, mint a velük azonos 
korú hölgyeké. Ez bizonnyal a súlykülönbö-
zettel is összefügg. A nők A-vitaminigénye a 
szoptatás ideje alatt kimagasló értéket ér el. 

http://iom.nationalacademies.org/Global/News%20Announcements/~/media/474B28C39EA34C43A60A6D42CCE07427.ashx
http://www.goldenrice.org/PDFs/GR_A_long-running_story.pdf
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2. ábra  Ivarok és életkor szerinti A-vitaminigény  

Változatos paraméterek között kellene teljesí-
teni egy GM-fajtának, amit növényi géntech-
nológusok a gyógyszeripar egyik szegmensére 
szántak. Ez az oka annak, hogy a belgyó-
gyászok többsége nem igazán lelkes a vitami-
nokkal dúsított ivólevek, vagy most a maga-
sabb vitamintartalmú GM-növények ügyében. 
Az orvosi ellenőrzés ugyanis szinte lehetetlen-
né vált. Az iparilag fejlett országok élelmiszer-
ipara meglehetősen korán rástartolt a vita-
minnal dúsított élelmiszerek és üdítőitalok 
gyártására. Némely vitamin fogyasztását túl-
zásba is lehet vinni. Ezek közé tartozik az A- 
(>3000 µg/nap), a C- (>2000 mg/nap) és a D-
vitamin (>50 µg/nap) túladagolása. 
Az A-vitamin bevitelének tehát kortól és ivar-
tól (azon belül állapottól) függő optimuma 
van. Vitaminhiány (hipovitaminózis) ugyanúgy 
betegséget okoz, mint a túlzásba vitt vitamin-
bevitel (hipervitaminózis). Az A-vitamin meny-
nyiségének optimalizálása attól is függ, hogy 
azt milyen formában visszük be. Ha a retinol 
(= A-vitamin) hatását egyetlen egységnek 
vesszük, akkor provitaminjaiból, a ß-karotin-
ból 12 egység felel meg (olajban oldva 2) en-
nek a hatásnak, míg α-karotinból és ß-
kriptoxantinból 24 egység. 
A-vitaminhiány különösen gyerekkorban ve-

szélyes, amikor az immunrendszer fejletlensé-
ge csökkenti az ellenálló képességet, és a gye-
rekkori vakság (a farkasvakság súlyosbodhat 
xerophthalmia nevű betegséggé) kialakulásá-
ban is jelentős szerepe van. Az érintett helye-
ken (Afrika szubszaharai régiója, Közép-
Amerika, Dél-Ázsia) a nyctalopia (farkas-
vakság) kezelésére kétféle megoldást látnak. 
Egyrészt a táplálkozás megváltoztatását, 
amelyben szerepet kapnak az A-vitaminban 
gazdag (3. ábra) zöldségek (paraj, sütőtök, 
paprika, brokkoli), gyökérzöldségek (édes-
burgonya, sárgarépa), gyümölcsök (mangó, 
sárgadinnye, sárgabarack) és állati eredetű 
táplálékok (halolaj, máj). További megoldás a 
probléma gyógyszeres kezelése, ekkor viszont 
a táplálkozásban az egyidejű fehérjebevitelen 
túl az olajok és szénhidrátok emelésére is gon-
dot kell fordítani. 
Magas ß-karotin bevitel dohányosoknál növeli 
a tüdőrák valószínűségét. Ennek veszélye leg-
inkább tartós és ismételt sárgarépalé-ivókúrák 
esetén áll fenn. A tőkehalmáj-olaj egyike azon 
forrásoknak, amelyben az A-vitamin előfordu-
lása kiemelkedő értéket érhet el. Túlságosan 
magas bevitelnél azonban májkárosodás lép-
het fel. Mivel a magzati fejlődés során fontos 
szerepet játszik ez a vegyület, ezért teratoge- 

http://iom.nationalacademies.org/Global/News%20Announcements/~/media/474B28C39EA34C43A60A6D42CCE07427.ashx
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nitás is előfordulhat. A napi átlagos bevitelt 

néhány élelmiszerrel könnyű meghaladni, de 

az A-vitaminra azért jellemző a májban való 

raktározódás. 

A rizs endospermiuma (amit fogyasztunk) A-
vitamintól mentes, ezért azokban az országok-
ban ahol ez az alapvető élelmiszer könnyen 
alakul ki A-vitaminhiány. Erre az alaptézisre 
épült az a Science-ben megjelent dolgozat, 
amely a Golden Rice 1 (GR1; 1,6 µg karo-
tenoid/g rizs) beharangozója volt 2000-ben. A 
cikk első szerzője (Xudong Ye) a Monsanto 
Agarcetus kampuszának alkalmazásában volt 
a dolgozat megjelenésekor. Levelező szerzője 
az 1999-ben nyugdíjba vonult német Ingo Pot-
rykus, aki ma a Swiss Federal Institute of Tech-
nology (ETH) emeritusa. Szerzői közül Andreas 
Klöti a Paradigm Genetics munkatársa volt 
akkortájt, amelynek szoros kapcsolata volt a 
Monsanto-val. A transzgenikus sárgarizs kifej-
lesztésének első szakasza 7-8 évi tartott (ez 
alatt a gyakorlat felé alig történtek lépések) és 
fő támogatója a Zöld Forradalom egyik mecé-
nása, a Rockefeller Foundation volt. A fejlesz-
téssel kapcsolatos máig terjedő legenda tehát 
már az induláskor is másként nézett ki, vagyis 
nem egy egyetemi kutatócsoport önerős fej-

lesztéséről van szó, hanem egy igen gazdag 
alapítvány támogatásával és a Monsanto rálá-
tásával elért eredményről. 
A GR1-be két idegen gén került, az egyik a psy 
gén, amelyik a nárciszból (Narcissus pseudo-
narcissus), míg a crtI az Erwinia uredovora 
baktériumból [Drake et al. 2003]. 2005-ben a 
Syngenta színre is lépett, mint érdekelt, és 
már az ő kutatói készítették el a Golden Rice 2
-t (GR2), amelyben a psy gén már a kukoricá-
ból származott [Paine et al. 2005]. Ennek a 
rizsnek az endospermiumában 23-szor több 
karotenoid fejeződik ki, mint a GR1 esetében. 
A gyakorlati szempontból már méltányolható 
GR2 (31-37 µg karotenoid/g rizs) előállítói te-
hát egyértelműen a Syngenta angol és egye-
sült államokbeli kutatói. Ingo Potrykus neve itt 
már nem szerepel a szerzők között, mégis va-
lahogy az arca maradt ennek a fejlesztésnek, 
ami tudományos ügyeknél nem szokásos. Az 
első cikk szerzői közül kizárólag Peter Beyer-
nek (Univ. Freiburg) mondanak köszönetet a 
GR2 kifejlesztői, a második cikk szerzői. Szó 
sincs már a gyakorlati eredményt elért eset-
ben (GR2) egyetemi szintű munkáról; ez már a 
Syngenta ipari kutatóinak kitűnő teljesítmé-
nye. 

3. ábra  A-vitaminban vagy provitaminjaiban gazdag ételek és a Golden Rice 2  
 

http://www.goldenrice.org/PDFs/Ye_et_al_Science_2000.pdf
http://www.goldenrice.org/PDFs/Paine_et_al_NBT_2005.pdf
https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminA-HealthProfessional/#h3


bioKontroll, 8. évfolyam, 1. szám 

 -32- 

A 3. ábra alapján könnyen érthető, hogy mi-
lyen szerepet játszhat a GR2 az A-vitamin pót-
lásában. 150 g száraz rizzsel (1 csészényi), ami 
főtt rizsként egész napos fogyasztásra elég, 
egy felnőtt férfi napi A-vitaminigényének 58%-
át fedezhetjük, míg egy nő igényének 75%-át. 
A GR1 esetében erre esély sincs, kb. napi 6 kg 
száraz rizsnek megfelelő mennyiséget kellene 
enni belőle a napi A-vitaminszükséglet fedezé-
séhez. Ennek fényében érthető, hogy miért 
vonult ki nagyvonalúan a Monsanto stábja a 
GR1 fejlesztéséből [Dobson 2000] és a Bolon-
dok Aranya elnevezés is. Beyer és Potrykus is 
lemondtak szabadalmi jogaikról és egy külön 
szerződésben exkluzív jogokat biztosítottak a 
Syngenta-nak. 
A Potrykus-szal fémjelzett GR1 csak lehetőség 
volt a fejlesztési úton (ha úgy tetszik félkész 
termék), s nem a hasznosítható megoldás ma-
ga. Tévedésben vannak tehát azok az elemzé-
sek, amelyek 2000-től kalkulálnak a GR1 hasz-
nosítás hiányából fakadó közegészségügyi hát-
ránnyal, és figyelmen kívül hagyják a problé-
ma megoldására irányuló sokkal kézenfek-
vőbb, természetes és a helyben fogyasztott 
élelmiszerekkel számoló megoldásokat 
[Wesseler & Zilberman 2014]. 
A GR2 kifejlesztése hozta csak gyakorlat-
közelbe ezt a fejlesztést, de önmagában még 
ez sem megoldás az A-vitamin optimális napi 
beviteléhez, aminek nagyon gyönge pontja az 
ivarok, korok és állapotok szerint eltérő igény. 
Ekkor még szót sem ejtettünk az A-
vitaminfelszívódás csökkenésével, vagy az 
igénynövekedéssel járó betegségekről. Mind-
ez persze általános élelmezésünk problémája 
is, hiszen többnyire vakröpüléshez hasonlatos 
az, ahogyan étkezünk. Az A-vitaminhiánnyal 
küzdő területeken tehát sokkal inkább dieteti-
kusok szaktanácsadására, a termesztés és táp-
lálkozás reformjára lenne szükség, mint a rizs 
géntechnológiai módosításra, állítják sokan. 
Rizst hagyományosan nem termesztő terüle-
teken a rizstermelés technikájának meghono-
sítása egyáltalán nem egyszerű, a hozzá szük-
séges nagymennyiségű víz biztosításáról nem 

is beszélve. A 3. ábra A-vitamin/karotenoid 
tartalmú növényei lehetőségeket kínálnak 
ezekre a lépésekre. 
Miért nem kezdett a Syngenta vajon önálló 
fajtacsoport kifejlesztésébe? Kizártnak tar-
tom, hogy nem gazdasági szempontok szerint 
döntött. Miért várja ehhez a fejlesztéshez a 
karitatív szervezetek segítségét. Úgy gondo-
lom, azért mert csak olyan vásárlói rétegre 
lehet itt számítani, amelyik korlátozottan fize-
tőképes. Afrikának például Dél-Ázsia ter-
meszthetne, ha a rizs fogyasztását az ottani 
tradíciók ellenére fel lehetne tornászni. Néz-
zük milyen fejlemények ismertek a sárga rizse-
ket illetően. 
A Syngenta kutatói 2003. március 24-én nyújt-
ják be US20120042417 A1 számú szabadalmu-
kat, de hamarosan a Nature Biotechnology-
ban 2005-ben megjelentették a cikküket 
[Paine et al. 2005]. A Syngenta 2004-ben je-
lentette be, hogy nem kíván ez esetben a ke-
reskedelmi kifejlesztéssel foglalkozni. Kísérleti 
célra előállított vonalról beszél és nem több-
ről. Ez még messze van a fajtacsoporttól, 
mondjuk, jó, ha a teljes fejlesztés 10%-át fi-
nanszírozták eddig. A jogok tőle a World Food 
Day humanitárius bizottságához kerülnek. 
A Golden Rice Network arca a Golden Rice Hu-
manitarian Board (1. kép) – valójában a GR1 
menedzsmentje (a Syngenta stábjából csak 
egy személyt találunk benne) fülöp-szigeteki, 
indiai, vietnámi, bangladesi, kínai, indonéziai 
intézetek és egy német egyetem összefogásá-
val jön létre. Afrikai és közép-amerikai nincs 
közöttük. Vezetője Gerard Barry az Internatio-
nal Rice Research Institute (IRRI – 2008-tól a 
Rockefeller Foundation támogatja) fülöp-
szigeteki munkatársa. 
2007-2010 között Bill és Melinda Gates alapít-
ványa közel 20 millió US dollár támogatást 
adott az IRRI-nek, amellyel támogatja a GR2 
sikerét. A támogatók között találjuk az United 
States Agency for International Development 
(USAID) és HarvestPlus szervezeteit is. 2010-
ben Potrykus arról írt [Potrykus 2010], hogy 
gyökeresen kellene megváltoztatni a szabályo-

http://fbae.org/2009/FBAE/website/news_tough-lessons-from-golden-rice.html
http://www.goldenrice.org/Content1-Who/who4_IP.php
http://www.goldenrice.org/Content1-Who/who4_IP.php
http://www.goldenrice.org/Content1-Who/who4_IP.php
http://www.google.com/patents/US20120042417
http://www.goldenrice.org/Content1-Who/who3_collab.php
http://www.goldenrice.org/Content1-Who/who1_humbo.php
http://www.goldenrice.org/Content1-Who/who1_humbo.php
http://healthimpactnews.com/2011/gates-foundation-invests-in-gm-golden-rice-despite-untested-claims/
http://www.harvestplus.org/content/about-harvestplus
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1. kép  Ingo Potrykus (külön áll) és a Golden Rice Humanitarian Board tagjai a 2004-es első 
szabadföldi kibocsátás alkalmával a Louisiana-i betakarításkor (Fotó: forrás)  

zást, de 2012-ben valószínűleg megjelenik a 
piacon a Golden Rice, de ez 2017-ig nincs így. 
2013. november 7-én a pápa találkozón fo-
gadta Ingo Potrykus-t (aki nem a GR2 kifejlesz-
tője) és 2015-ben a sárgarizs menedzsmentje 
elnyerte az Egyesült Államokban a Patents for 
Humanity díjat, ami valójában nem őket illeti. 
A munka karitatív célja révbe ért, de mi a 

helyzet a regisztrációval (akkor lennénk befek-
tetés szempontjából az egynegyednél), majd a 
termeszthető fajtákkal? Még a regisztráció 
sem történt meg. Honnan jön a további pénz 
a fejlesztés elkövetkező háromnegyedére? 
Vegyük sorba, hogy milyen kritika illeti ezt a 
fejlesztést: 

i) Kevés A-vitamint/karotenoidot termel. Ez 
igaz volt a GR1 esetében, de megoldást nyert 
a GR2-nél. 
(ii) Nem végeztek komoly állatkísérleteket. 
Márpedig a mai szabályok szerint csak akkor 
lehet embereken kísérleteket végezni, ha ál-
latkísérletekben bebizonyosodott, hogy nega-
tív hatással nem jár a kezelés. Ez súlyos hiba, 
mert a GR2 számára sincs az engedélyezés 
területén surranó pálya. 
(iii) Ahol A-vitaminhiány alakul ki, ott jellemző 
az alultápláltság. Az A-vitamin csak olajokkal 
szívódik fel, vagyis a táplálkozás egyéb ténye-
zőin is javítani kell. Dietetikusok tanácsai alap-
ján helyi táplálkozási reformot kell elindítani. 
Lehet, hogy ez a Syngenta meghátrálásának 
valóságos oka? 
(iv) Hiányzanak az adatok a GR2-ben lévő ka-
rotenoidok raktározás alatti bomlásával kap-

csolatban. Az európai engedélykérelem alkal-
mával már az első dokumentációs csomagban 
be kell mutatni ezeket az adatokat. A vizsgá-
latra kiválasztott nemzet szakértői minden 
bizonnyal ellenőrzik ezeket az adatokat. 
(v) Nem ismert, hogy az elkészítési eljárások 
során mi történik a rizsben lévő karotenoidok-
kal. Ez is hasonló megoldású, mint az előző 
pontnál. 
(vi) Többen úgy gondolják, hogy a mai GR2 
nem egyetlen genetikai eseményre vezethető 
vissza, vagyis az ismert mai tételek különböző 
minőségűek. A szelekció és azonosítás ma is 
lehetséges és közülük a kiválasztott vonal en-
gedélyeztetése is elindítható. Az engedélyez-
tetése után a fajtacsoport (különböző éghajla-
ti körülményekhez való igazítás) kialakításakor 
klasszikus keresztezési eljárásokat használnak 
(itt viszont akadnak majd leküzdendő problé- 

http://www.goldenrice.org/Content1-Who/who1_humbo.php
http://www.goldenrice.org/index.php
http://www.goldenrice.org/index.php
http://healthimpactnews.com/2011/gates-foundation-invests-in-gm-golden-rice-despite-untested-claims/
http://www.gmwatch.org/files/golden-rice-10yrs-on.pdf
http://www.gmwatch.org/files/golden-rice-10yrs-on.pdf
http://www.gmwatch.org/files/golden-rice-10yrs-on.pdf
http://www.gmwatch.org/files/golden-rice-10yrs-on.pdf
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mák), s ilyenkor az egyes fajták között min-
denhol mérhető különbségek alakulhatnak ki, 
vagyis a GM-növényeket érintő általánosabb 
problémáról van szó. 
(vii) A GR2 ma még nem stabil genetikai vo-
nal. Feltételezem ez szelektálható és idővel 
megoldható. 
(viii) Nem ismert a GM-rizs hibridképző tulaj-
donsága. E tekintetben aligha tér el a rizsfaj-
tákra jellemző sajátosságoktól az örökítő ké-
pesség. A rizs önbeporzó, az átlagos hibrid-
képződési arány az izolációs távolságon belül 
1-4%. Nem igazán aggódnék emiatt, ha nem 
személyesen tapasztaltam volna Pekingben, 
hogy Kínában milyen kiterjedt munka követte 
azt, hogy véletlenül cry-gének jelentek meg a 
kínai rizsfajtákban és ezt az ellenőrzési rend-
szer jelezte. 
(ix) A GR2-nek, de elődjének sem mutatták be 
eddig a hivatalos dokumentációját, ami alap-
ján engedélyezni lehetne. Pótolható a mulasz-
tás, azonban a maga körül nagy zajt csapó 
menedzsment ebbéli amatőrizmusa, hogy az 
engedélyezés szigorát támadja [Potrykus 
2010]. 
(x) A GR2 még a fajtaválaszték kialakítása előtt 
tart és ez általában hosszú procedúra. Mindez 
a kifejlesztőknek jelent technikai problémát, s 
nem igazán lehet külső kritika tárgya. Kétség-
telen viszont, hogy az engedélyezési eljárást 
lassítja. 
(xi) A GR2 vetésének reális gazdasági vetély-
társai a karotenoidban gazdag növények ter-
mesztése és fogyasztása. Közülük különöskép-
pen az édesburgonya, sárgarépa és spenót 
hasznosítását gondolják fontosnak. Mindez 
széleskörű felvilágosító munkával kell, hogy 
együtt járjon, ami a termesztési szerkezet és 
fogyasztási struktúra változását eredményez-
heti. Fontos az egészségügyi felvilágosítás is, 
ami az A-vitaminhiányra jellemző betegség 
felismerésére tanít, hiszen a vaksághoz vezető 
betegségek előtti farkasvakság szerintem ko-
moly figyelmeztetés. Hasonló táplálkozási re-
form a magyar lakosság esetében is megtör-
tént az utolsó ötven évben, amikor a disznó-

zsír helyét a növényi olajok foglalták el, és az 
ételek összetevőiben (hús- és szénhidrátfo-
gyasztás mérséklése) is komoly átrendeződés 
történt. 
Úgy gondolom, hogy fejlesztőnek célszerű 
mindenféle kritikára figyelni és annak megfe-
lelően korrekciókra törekedni. Az a menedzs-
ment, amely nem képes a termékét a nemzet-
közi engedélyezésnek megfeleltetni az korsze-
rűtlen munkát végez. Minden termék a kifej-
lesztés során, a megjelenés/értékesítés pilla-
natáig vesztességet halmoz fel, amelyet kama-
taival kell kitermelni azelőtt mielőtt nyeresé-
get realizál. A karitatív célú fejlesztéseket is 
valakinek finanszírozni kell, vagyis a kérdés-
ben involválódó alapítványokra itt tartósan 
szükség lesz. 
A GR2 körül most jelentős számú dél-ázsiai 
intézetet felsorakoztató hálózat áll (lásd Gol-
den Rice Network), amely munkatársai esetleg 
az állami bérből végzik ezt a munkát. Különbö-
ző alapítványok nem is kevés pénze segíti a 
munkájukat, amelynek eredménye nagyon 
lassan születik meg. Szerencsétlen fejlemény 
lenne, ha az Ázsiában létrehozott, komoly en-
gedélyezési procedúrán át nem eső fajták kéz-
ről kézre terjednének, megnyitva az utat az 
utólagos fajtaliberalizáció felé. Mintha ezt 
célozná Potrykus korábbi nyilatkozata és a 
menedzsment jelenlegi aktivitása. 
Ennek következménye csak az lehetne, ami 
jelenleg a kínai – Európában nem engedélye-
zett – Bt-rizsekkel történik, amelyek elkerülték 
a körültekintő engedélyezést. Most a RASFF 
mérései alapján visszautasításra kerülnek az 
európai élelmiszerpiacról, amely miatt Kíná-
ban nagyszabású és drága azonosítással fajta-
revízió folyik, hiszen ez számukra súlyos euró-
pai piacvesztéssel járt. 
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Krónika 
MÖTT konferenciakiadvány 

(válogatás - 2016) 

Az amur (Ctenopharyngodon idella) tápcsatornájának szövettani vizsgálata 1-, 3- és 
6-hónapos Cry1- (MON 810) és Cry3-toxinnal  

(DAS-59122) való etetés után [No2]  
Baska Ferenc,a Simon László,b Vincze Boglárka,a Gyurcsó Gergő,b 

Pasaréti Gyulab és Darvas Bélab 
aÁllatorvostudományi Egyetem Patológiai Tanszék, Budapest; NAIK Agrár-környezettudományi 

Kutatóintézet, Budapest 

Három kissé eltérő testtömegű (átlag: ~25-26 
g/egyed – A, ~27-28 g/egyed – K és ~31-32 g/
egyed – N), 11-hónapos amurcsapatokkal 
kezdtünk párhuzamos etetési kísérleteket ge-
netikai úton módosított kukorica élettani ha-
tásainak vizsgálatára. A szárított levelekből 
(MON 810 – M, MON 810 közel izogenikus – 
Mi, DAS-59122 – D, szudánifű – Sz) készített 
táp kazein, vörös szúnyog lárva, zselatin, ku-
koricakeményítő mellett vitaminokat tartal-
mazott. A visszaduzzasztott növényi összetevő 
a táp ~30%-ának felelt meg. A vizsgálataink-
ban használt levél nagyságrenddel több 
Cry1Ab-toxint tartalmaz (~10-50 µg/g), mint a 
szem (~1 µg/g). A DAS-59122-nél a Cry34Ab1-
/Cry35Ab1-toxinok mennyiségei a levélben 
szintén magasabbak (~80/50 és ~75/1 µg/g 
levélben és szemben). 
Az 1, 3 és 6 hónap után 10-10 hal kiemelt táp-
csatornáját a májjal és a hepatopancreas-szal 
együtt 4%-os pufferolt formaldehidoldatban 
24 óráig 4 oC-on rögzítettük. Víztelenítést kö-
vetően Paraplast-ba ágyazva 5 µm vastagságú 
metszeteket készítettünk, melyeket hematoxi-
lin-eozin és PAS festésekkel készítettünk elő 
kórszövettani vizsgálatokra. A szervek és szö-
vetek elváltozásait kerestük, illetve méréseket 
végeztünk (epithelsejt-magasság, kriptamély-
ség, kehelysejtszám). Az eredmények értéke-
lése Dell Statistica v. 13: ANOVA, post hoc 
(Tukey-teszt, Spjotvoll-Stoline teszt) szerint 
történt. 

Az egyhónapos etetést követő boncolásoknál 
kiderült, hogy a kontroll és kezelt csoportok-
ban egyaránt az amurok között gyakorta a 
Bothriocephalus acheilognathi okozta galand-
férgesség fordul elő. Az állatok feldolgozása-
kor ezért egyedi jelölést alkalmaztunk, így 
minden mérésnél tudtuk, hogy az egészséges 
vagy galandférges állatra vonatkozik-e. Három 
hónap után az egész állományt praziquantel 
15 mg/ttkg adagjával féregtelenítettük, amely 
galandféreg szempontjából sikeresnek bizo-
nyult, de a túlélést tekintve jelentős eltérés 
volt a csoportok között. A galandférgesség 
kizárólag a középbél szakaszát érintette, ahol 
már makroszkóposan észlelhető elváltozáso-
kat (a bél falának elvékonyodása, sorvadása) 
okozott. A galandférges állatokban a bélhám a 
teljes keresztmetszetben elvékonyodott, al-
lomorphia jelenségét mutatta, de nem volt 
metaplasia. A propria, a submucosa és a lami-
na musculosa jelentősen elvékonyodott, kife-
jezett atrophia jeleit mutatta. A serosa nem 
mutatott kórszövettani elváltozást. Az A-
csoport egyedei maradéktalanul elpusztultak 
a praziquantel-kezelés után. Előtte az állatok 
pengevékonyságúra fogytak. A K-csoportból 
az M és Mi csoport maradt életben. Az N-
csoportba tartozó valamennyi egyed túlélt. 
A féreggel nem fertőzött egyedek valamennyi 
csoportban azonos szövettani képet mutattak 
mind a bél, mind a máj, vagy a hepatopancre-
as vizsgálata esetén. A májban valamennyi  

http://ecotox.hu/ecotox2/download/konf/2016/motkonf2016.pdf
http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/gm_register_auth.cfm?pr_id=11
http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/gm_register_auth.cfm?pr_id=28
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egyednél közepes fokú patológiás egyszerű 
zsíros infiltráció volt kimutatható. Az amur 
köztudottan érzékeny táplálékának lipidtartal-
mára. Gyulladásos (pár epehólyag kivételével) 
vagy daganatos elváltozások egyetlen esetben 
sem voltak megfigyelhetők. 
Az epithelsejt-magasság ~16 µm, a kripta-
mélység 180-200 µm körüli érték volt minden 
esetben. A kehelysejtek száma azonos látótér-
ben a háromhónapos etetés után 80-90, míg a 

hathónapos etetés után 50-60 körüli érték 
volt. Egyetlen kezelés (MON 810, DAS-59122) 
sem okozott szignifikáns változást. A két idő-
pont közötti különbség minden bizonnyal fej-
lődési okokra vezethető vissza, hiszen 14 
(háromhónapos etetés végén) és 17 
(hathónapos etetés végén) hónapos korú ha-
lakról volt szó. 

Kulcsszavak: MON 810, DAS-59122, Ctenopharyngodon 
idella, Bothriocephalus acheilognathi  

Háromhónapos takarmányozási kísérlet MON 810 és DAS-59122 GM-táppal amuron 
(Ctenopharyngodon idella) – [No4] Enzimológiai vizsgálatok (amiláz, tripszin, leucin-

aminopeptidáz) a közép- és utóbélben 

Gyurcsó Gergő, Simon László, Bánáti Hajnalka, Juracsek Judit, Klátyik Szandra, Takács 
Eszter, Pasaréti Gyula, Székács András és Darvas Béla 

NAIK Agrár-környezettudományi Kutatóintézet, Budapest 

A szárított levelekből (MON 810 – M, MON 
810 közel izogenikus – Mi, DAS-59122 – D, 
szudánifű – Sz) készített táp kazein, vörös szú-
nyog, zselatin, kukoricakeményítő mellett vi-
taminokat tartalmazott. A visszaduzzasztott 
növényi összetevő a táp ~30%-ának felelt 
meg. A vizsgálatainkban használt levél nagy-
ságrenddel több Cry1Ab-toxint tartalmaz (~10
-50 µg/g), mint a szem (~1 µg/g). A DAS-59122
-nél a Cry34Ab1-/Cry35Ab1-toxinok mennyi-
ségei a levélben szintén magasabbak (~80/50 
és ~75/1 µg/g levélben és szemben). 
Két, a kísérlet indításakor szignifikánsan eltérő 
testtömegű (K ~25-26 g/egyed és N – ~31-32 
g/egyed), 11 hónapos amurcsapattal dolgoz-
tunk. A harmadik hónap után 5-5 parazita-
mentes hal halringerben1 kioperált és átmo-
sott közép- és utóbelét folyékony nitrogénben 
fagyasztottuk. A 4-4 cm-es középbélmintákat 
a „hasüregi zsák” béltraktusának felső 1 cm-
től, míg az utóbél mintákat a végbéltől felfelé 
1 cm-re metszettük ki. 
Három enzim aktivitását követtük nyomon: az 
amilázét, ami a szénhidrátok (keményítő → 
cukor) bontásában vesz részt, a tripszinét, ami 
a fehérjék (→ peptid) bontásában (többnyire 

a lizin és arginin karboxil végeinél, amit prolin 
követ) működik közre és a leucin-
aminopeptidázét (LAP, a fehérjék és peptidek 
N-végén a leucin hidrolízisét katalizálja). α-
amiláz mérésére az Amilase Activity Assay kit 
(Abcam®, Cambridge, UK), tripszin mérésére a 
Trypsin Activity Assay kit (Abcam®, Cambridge, 
UK), míg a hal LAP mérésére LAP ELISA kit 
(MyBiosource, San Diego, USA) módszereket 
használtuk. Dell Statistica v. 13 program ANO-
VA, Tukey-/Spjotvoll-Stoline tesztekkel érté-
keltük az adatokat. 
A 14-hónapos amurok amilázaktivitása az utó-
bélben (~ 45000 nmol/min/ml) közel kétszere-
se volt a középbéli aktivitásnak. Szignifikáns 
különbség volt kimutatható a közép- és utó-
bélben is az eltérő testtömegű csoportok kö-
zött, vagyis az K-amurok α-amiláz-aktivitása 
alacsony maradt. Ez arra utal, hogy a tápváltó 
(ragadozó → növényevő) fajban a keményítő 
emésztéséhez való korai alkalmazkodás jelen-
tős szerepet játszik. Az egyes kezelések között 
szignifikáns különbség nem volt kimutatható. 
A MON 810 és a DAS-59122 között szignifikáns 
különbség mutatkozott (N-csoport) a tripszin-
aktivitásban, amennyiben az M-nél közel fele 

1Ogawa et al. 1973. Comp. Biochem. Phisol. 44A, 1177-1183.  

http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/gm_register_auth.cfm?pr_id=11
http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/gm_register_auth.cfm?pr_id=28
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(~4000 µmol p-nitroanilin/min. 25oC) értéket 
mértünk, mint a D-nél. Ebben esetleg szere-
pet játszhattak a lektin természetű Cry-
toxinok, mint a kukorica egyéb összetevői is, 
bár az Mi-fogyasztás utáni tripszinaktivitás is 
valamelyest magasabb volt. Nem mértünk 
különbséget a közép- és utóbél LAP tartalmá-
ban (0,4-0,5 mmol/l). 

Lazacon (Salmo salar) a MON 810 és izogeni-
kus vonalának etetésekor csekély mértékben 
csökkent a LAP és a maltóz, és némileg emel-
kedett az amiláz aktivitása.2 A LAP tartalmat 
illetően ezt a korábbi vizsgálatok nem tá-
masztják alá.3 

Kulcsszavak: MON 810, DAS-59122, Ctenopharyngodon 
idella, amiláz, tripszin, leucin-aminopeptidáz  

A MON 810 kukorica hosszú távú fogyasztásának hatása a Folsomia candida 
(Collembola) fajra 

Szabó Borbála, Seres Anikó és Bakonyi Gábor 

Szent István Egyetem MKK, Állattani és Állatökológiai Tanszék, Gödöllő 

A növényvédő szerek káros hatásainak elkerü-
lésére alternatív módszereket fejlesztettek ki. 
A géntechnológiai úton módosított (GM) nö-
vények erre a problémára kínáltak megoldást. 
A nem célzott fajok száma igen nagy, így a 
tesztek még mai napig nem értek véget, az 
ismereti hiányok nagyobbak, mint az ismere-
tek. Nincs konszenzus tudományos körökben 
a GM-növények talajlakó állatokra gyakorolt 
hatásainak ártalmatlanságáról. Az ugróvillások 
fontos szerepet játszanak a talajban, többek 
között közvetve és közvetlenül is részt vesz-
nek a szerves anyagok lebontásában, a mikro-
bák és az elhalt szerves anyagok elfogyasztá-
sával. 
Korábbi kísérleteink4 folytatásaként jelen kí-
sérlet során a Folsomia candida ugróvillás ál-
latokat MON 810 jelű Cry1Ab-toxint termelő 
és közel-izogénes kukoricavonal levéldarálé-
kával tápláltuk. Négy kezelést, táplálkozási 
csoportot alakítottunk ki, csoportonként öt-
ven állattal. A négy kezelés a következő volt: 
ugróvillások, amelyek öt évig izogénes-vonalat 
fogyasztottak, és a kísérlet alatt is azt fogyasz-
tották (IzoIzo); amelyek öt évig izogénes vona-
lat fogyasztottak, de a kísérlet alatt MON 810-
vonalat kaptak (IzoBt); amelyek öt évig MON 
810-vonalat fogyasztottak, és a kísérlet alatt is 
azt kaptak (BtBt); valamint amelyek öt évig 

MON 810-vonalat, de a kísérlet alatt izogénes 
vonalat kaptak (BtIzo). Az állatokat egyedileg 
tartottuk és 28 napig hetente kétszer digitális 
fotót készítettünk róluk. Minden nap eltávolí-
tottuk a petecsomókat az állatok edényéből 
és a petéket szétválasztva lefotóztuk. A fotó-
kon ImageJ programmal lemértük a peték és 
az állatok hosszát és szélességét. Megállapí-
tottuk a testhosszúság és testszélesség érté-
keit, a hosszúság-szélesség arányát, a test-
hosszúság és -szélesség növekedésének se-
bességét, a pete nagyságát, az első peterakás 
időpontját, a peteszámot, a petecsomók szá-
mát, és az összes lerakott pete számát. 
Az izogénes táplálékon az állatok növekedésé-
nek sebessége a kísérleti időszakban szignifi-
kánsan nagyobb volt a Cry1Ab-toxint tartal-
mazó kukoricát fogyasztó állatokénál. A táplá-
lékváltás nem változtatott ezen a különbsé-
gen. A hosszúság (p < 0,001) és a szélesség (p 
< 0,001) növekedési sebességének esetében 
azonos eredményeket kaptunk. A négy keze-
lésbe tartozó állatok végleges hosszúság- és 
szélességadatai nem különböztek egymástól. 
A kísérlet elején mért testhosszra sztenderdi-
zált adatok alapján a BtIzo csoport szignifikán-
san kevesebb petét rakott az IzoIzo csoport-
hoz képest az első peterakáskor (p < 0,01) és a 
kísérlet teljes ideje alatt is (p = 0,04). A másik  

2Gru, et al. 2014. PLOS One 9 (6): e99932. 
3Bakke-McKellep et al. 2008. Res. Veter. Sci. 84, 395-408. 
4Bakonyi et al. (2006) Eur. J. Soil Biol. 42, 132-135; Bakonyi. et al. (2011) Insects, 2, 243-252. 
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két csoport esetében ilyen hatás nem volt. A 
többi mért paraméterben változást nem ta-
pasztaltunk. A diszkriminancia-analízis ered-
ménye szerint a különbségek a négy csoport 
egyedi tulajdonságainak eloszlásában nem 
szignifikáns (Wilk's λ = 0,3), de a tendenciák 
azt mutatják, hogy az izogénes kukoricát hosz-

szú távon fogyasztó csoportok adatai eltérnek 
a Cry1Ab-toxint tartalmazó kukoricát fogyasz-
tó csoportokétól és a Cry1Ab-toxint tartalma-
zó kukorica fogyasztásáról izogénesre történő 
áttérés nagyobb változást jelent, mint a fordí-
tott esemény. 

Kulcsszavak: MON 810, Cry1Ab-toxin, Folsomia candida  

5
Darvas  et al. (2015) Abs. V: Ökotoxikológiai Konferencia 5, 11-12.  

A Cry3-toxin (DAS-59122) sorsa az amur tápcsatornájában [No3] 
Takács Eszter, Juracsek Judit, Bánáti Hajnalka, Klátyik Szandra, Darvas Béla és  

Székács András 
NAIK Agrár-környezettudományi Kutatóintézet, Budapest 

Hazánkban elsőként végeztünk hosszú távú 
(egy-, három- és hathónapos) etetéses kísérle-
tet amuron (Ctenopharyngodon idella), mely-
nek során MON 810 (Cry1Ab-toxin), DAS-
59122 (Cry34/35Ab1-toxinok) géntechnológiai 
úton módosított (GM) kukorica és közel izoge-
nikus vonalaik hatását vizsgáltuk.5 A tápban 
lévő Cry-toxin sorsának mennyiségi nyomon 
követését végeztük el.Az immunanalitikai vizs-
gálatok során (Bt-Cry34Ab1 quantitative 
complete ELISA kit, CD BioSciences Inc., USA) 
meghatároztuk a szárított levél és a táp 
Cry34Ab1-tartalmát. Háromhónapos etetés 
után mintát vettünk a halak bél- (közép- és 
utóbél) és májszövetéből, illetve a béltarta-
lomból. A hathónapos (galandféregmentes) 
etetés végén a mintavételt kiterjesztettük 
izom-, vese-, fejvese- és vérszövetekre. 
Az analitikai mérések első lépése az egyes 
szervek esetében jelentkező mátrixhatás vizs-
gálata volt. Kontrollszövetminták előkészítése 
során meghatároztuk a szükséges optimális 
minta:puffer arányt, amely mellett a háttérjel 
minimálisra csökken, illetve vizsgáltuk a visz-
szanyerés mértékét a mesterségesen szeny-
nyezett extraktumokból. A mérések során 
mátrixban felvett kalibrációt alkalmaztunk, a 
meghatározott kimutatási határok (KH) a kö-
vetkezők: KHbéltartalom=3,71 ng/g, KHbél=4,29 
ng/g, KHmáj=1,51 ng/g, KHizom=1,22 ng/g, KHve-

se=4,96 ng/g, KHfejvese=2,40 ng/g, KHvér=7,03 
ng/ml. A háromhónapos kísérlet mintavétele 
során a boncolás Bothriocephalus achei-
lognathi galandférgességet mutatott a vizsgált 
populáció ~70%-ában. Feltételezve, hogy a 
béltraktusban élő paraziták felveszik a tápban 
lévő toxinmennyiség egy részét, a galandfér-
gek analitikai vizsgálatát is elvégeztük. A fér-
geket 1:100 minta:puffer arányban vizsgáltuk, 
a kimutatási határ 6,26 ng/g volt. 
A szárított kukoricalevél toxintartalma 
188042±27081 ng/g, az elkészített táp 
Cry34Ab1-tartalma 7082±1638 ng/g. Galand-
féreg-fertőzöttség miatt és a boncolást meg-
előző egynapos éheztetés következtében a 
háromhónapos etetés után mintázott béltar-
talmak toxintartalma négy egyed esetében 
volt KH feletti volt (7,50±2,25 ng/g). A hathó-
napos mintavételezést nem előzte meg éhez-
tetés, minden egyednél kimutatási határ felett 
volt a Cry34Ab1-tartalom (11,1±4,27 ng/g). A 
béltartalom átlagos szárazanyag-tartalmára 
korrigálva az érték 21,39±4,27 ng/g. A bélfér-
gek Cry34Ab1-tartalma 14,25±0,8 ng/g volt, 
mely érték meghaladja a kontroll bélférgek-
ben mért háttérjel alapján számított kimutatá-
si, és megközelíti a meghatározási határt. A 
bélfalon keresztül a Cry34Ab1-toxin átjut az 
amur vérébe, mennyisége minden egyed ese-
tében KH érték felett volt (12,59±1,89 ng/ml).  

http://ecotox.hu/ecotox2/download/konf/motkonf2015.pdf
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A galandféreg jelenléte károsítja a bélnyálka-
hártyát, így a vérbe átjutó toxin mennyisége is 
magasabb (17,77±1,40 ng/ml), azonban ez a 
különbség a máj- és izomszövetekben nem 
mutatkozott. A máj- és bélszövet toxintartal-
ma szignifikánsan nem különbözött a három- 
és hathónapos etetési kísérletek között, máj-

ban 10,22±1,58 és 12,59±3,44 ng/g, bélben 
9,90±0,83 és 8,32±2,24 ng/g Cry34Ab1-
koncentrációkat mértünk. Az izom-, vese- és 
fejveseszövetekben 4,00±1,94 ng/g, 9,76±2,26 
ng/g és 5,70±1,20 ng/g toxinszinteket hatá-
roztunk meg. 

Kulcsszavak: amur, Ctenopharyngodon idella, DAS-

59122, Cry34AB1  

Amur (Ctenopharyngodon idella) középbél hosszmetszeti képe (Fotó: Baska Ferenc) 

Amur (Ctenopharyngodon idella) középbél hosszmetszeti képe; a nyálkát termelő kehelysejtek 
PAS-pozitív festődése (Fotó: Baska Ferenc) 


