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A GMO – (Genetically Modified Organisms – azaz a Ge ne ti ka i lag Mó do sí tott Szer ve ze tek) – kér dé se nap ja ink

egyik leg vi ta tot tabb prob lé má ja, amely az ál lás pon to kat te kint ve éles szem be ál lást ered mé nye zett a té má val

tu do má nyo san fog lal ko zók, a po li ti ku sok és a hét köz na pi élet sze rep lõi kö zött egy aránt. Mi rõl is van szó? Ho -

gyan kez dõ dött, hol tar tunk ma, és tud juk-e, hogy hová, ho gyan aka runk el jut ni? A kér dé sek egy ál ta lán nem fi -

lo zo fi ku sak, és meg vá la szo lá suk hoz va ló ban vissza kell tér nünk a kez de tek hez…

Rend kí vü li nö ve ke dés

Min de nek elõtt tény ként kell ke zel -

nünk a föld né pes sé gé nek rob ba -

nás sze rû nö ve ke dé sét. A sta tisz ti -

kai ada tok sze rint ma kb. 7 mil li árd 

em ber él a föl dön, és ez az adat – a 

leg óva to sabb becs lé sek sze rint is – 

2050-re el éri a 9 mil li ár dot. Ilyen

szá mú né pes ség élel mi szer-szük -

ség le tét biz to sí ta ni rend kí vü li fel -

adat, és – bár az utób bi idõ ben

mind a nö vény ter mesz tés, mind az 

ál lat te nyész tés te rü le tén a ha gyo -

má nyos ala po kon nyug vó ge ne ti -

kai fej lesz tés ha tal mas ered mé -

nye ket ho zott – kér dés, hogy ez zel 

a né pes ség nö ve ke dés sel  ho gyan

tud lé pést tar ta ni az élel mi szer ter -

me lés mennyi sé gi ha té kony sá ga.

Ter mé sze tes,

amíg ter mé sze tes

A mo le ku lá ris bi o ló gia fej lõ dé se át -

tö rést ho zott ezen a te rü le ten is.

Az 1980-as évek tõl kez dõ dõ en a

ge ne ti kai is me re tek ro ha mos fej lõ -

dé se, a „gén se bé sze ti el já rá sok -

ne ve ze te sen a rekombináns DNS

tech no ló gia” gya kor la ti szin tû al -

kal ma zá sa le he tõ vé tet te a ge ne ti -

kai tu laj don sá gok szán dé kos meg -

vál toz ta tá sát, és ezen ke resz tül -

töb bek kö zött - a nö vény ne me sí -

tés ben és a nö vény ter mesz tés ben

új táv la to kat nyi tott meg. Va ló já -

ban ad dig nincs is sem mi ok az ag -

go da lom ra, amed dig ez a ge ne ti kai 

tu laj don sá gok szán dé kos meg vál -

toz ta tá sát olyan mó don va ló sít ja

meg, amely a ter mé szet ben is lét -

re jö het, hi szen na gyon le egy sze -

rû sít ve, ez egy „fel gyor sí tott nö -

vény ne me sí tés nek” te kint he tõ. A

prob lé ma on nan kez dõ dik, ami kor

az ún. „transzgénikus el já rás sal” a

nem ro kon fa jok gén je i nek át vi te -

lé vel olyan ge ne ti kai kom bi ná ci ó -

kat hoz nak lét re, ame lyek az élõ

ter mé szet ben ma guk tól so ha nem

jönnének létre. 

Ma már nem rit ka

Az el sõ ide gen gé ne ket tar tal ma zó

ge ne ti ka i lag mó do sí tott nö vényt

(GM) 1984-ben ál lí tot ták elõ, és

alig telt el 10 év, ami kor ra ter me -

lé si szin ten is meg je len tek az el sõ

ge ne rá ci ós GM-nö vé nyek. Ezek el -

sõ sor ban a ro var kár te võk nek el -

len ál ló, il let ve gyom ir tó sze rek kel

szem ben to le ráns mó do su la tok

vol tak (pl. szó ja, ku ko ri ca, gya pot, 

stb.). Ezek a GM-nö vé nyek szin te

azon nal érin tet ték az élel mi szer -

lán cot, hi szen a szó ja – mint

egyéb ként ki vá ló nö vé nyi ere de tû

ér té kes fe hér je for rás – a hús ipar

ked velt ada lék anya ga, de pl. az el -

sõ GM pa ra di csom sû rít mény már

1996-ban meg je lent az Egye sült

Ki rály ság ban. Ma már a GM nö vé -

nyek to váb bi ge ne rá ci ó i ról be szé -

lünk, és nem rit ka az sem, hogy az

így ki ala kí tott transzgénikus nö vé -

nyek ben ese ten ként egy szer re

több gént mó do sí tot tak.

Még nem tud juk,

mit (nem) okoz…

A rekombináns DNS tech ni ka fej lõ -

dé sé vel a gya kor la ti al kal ma zás le -

he tõ sé ge szé les kö rû vé vált, azon -

ban az el já rás sal és kö vet kez mé -

nye i vel szem ben mind a tu do má -

nyos kö rök ben, mind pe dig a köz -

vé le mény szint jén ko moly ag gá -

lyok, két sé gek me rül tek fel.   

Az alap ve tõ kér dés – egy sze rû en

fo gal maz va – az, hogy a GM-nö vé -

nyek be expresszált ide gen gé nek -

kel mi tör té nik az emész tõ csa tor -

ná ban, azok le bom la nak-e, és ez -

ál tal sem mi lyen prob lé mát nem je -

len te nek, vagy át jut va a bél fa lon,

be ke rül nek a vér áram lat ba, és az

ilyen táp lá lé kot fo gyasz tó szer ve -

zet ge ne ti kai ál lo má nyát eset leg

meg vál toz tat ják, és ez zel akár ko -

moly be teg sé gek for rá sai le het nek

(al ler gia, rá kos meg be te ge dé sek

stb.). A kér dés re nincs re le váns

vá lasz an nak el le né re, hogy kí sér -

le tek so rát vé gez ték el, és ko moly

szak te kin té lyek áll nak mind két ol -

GMO-mentesség a ta kar má nyo zás ban
Remélhetõleg egyszer a piac is elismeri

a többletértéket nyújtó termékeket
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da lon. Le het, hogy a vá laszt ké -

sõbb, mo le ku lá ris bi o ló gi ai is me re -

te ink bõ vü lé sé vel egy szer majd

meg fog juk kap ni, ad dig azon ban a 

prob lé mát kel lõ óva tos ság gal cél -

sze rû ke zel ni.

Mit (nem) te kint GMO-nak

az EU?

Va ló já ban ez az óva tos ság nyil vá -

nul meg az Eu ró pai Unió ré szé rõl is 

a GMO prob lé ma kör ke ze lé sé ben.

Ér de mes rö vi den meg em lí te ni az

er re vo nat ko zó sza bá lyo zást. 

Az Eu ró pai Par la ment és Ta nács

2001/18/EK irány el ve a Gén tech -

no ló gi á val Mó do sí tott Szer ve ze tek

kör nye zet be tör té nõ szán dé kos ki -

bo csá tá sá nak rész le tes sza bá lyo -

zá sát (ki ter jedt en ge dé lye zé si fel -

té te lek stb.) rög zí ti, míg az

1829/2003/EK, va la mint az

1830/2003/EK ren de le tek to vább

rész le te zik, il let ve rész ben mó do -

sít ják az irány elv ben le ír ta kat.

Cél sze rû idéz nünk az Eu ró pai Unió

fen ti irány elv ben rög zí tett, mind a

mai na pig ér vény ben le võ GMO

meg ha tá ro zá sát. E sze rint a „GMO 

olyan szer ve zet, az em ber ki -

vé te lé vel, amely ben a ge ne ti -

kai anya got olyan mó don vál -

toz tat ták meg, amely nem for -

dul na elõ a ter mé szet ben pá ro -

so dás, il let ve ter mé sze tes re -

kom bi ná ció út ján”. En nek szel -

le mé ben nem te kin ti GMO-nak a

mutagenézis vagy sejt fú zió ré vén

lét re jött gén mó do sí tást olyan

szer ve ze tek ese té ben, ame lyek

ge ne ti kai anya ga a ha gyo má nyos

ter mesz té si mód sze rek kel is ki cse -

rél he tõ. 

Az unió egyéb ként egy ál ta lán nem

zár kó zik el a rekombináns tech ni -

ka al kal ma zá sá tól, és an nak el -

dön té sé re, hogy az egyes el já rá -

sok GMO-t ered mé nyez nek-e, ku -

ta tó cso por tok mun ká ját ve szi

igény be fo lya ma to san. Pél da ként

em lít het jük azt a 2011. évi ki ad -

ványt, amely ben nyolc új tech ni kát 

vizs gál tak meg, (mint pl. „Oligo -

nuk le otid di rekt muta gené zis,

Cisz genézis, Intragenézis stb. -

New plant breeding techni ques”

European Commission Joint Re -

search Cent re, 2011)

Ma gyar or szág

men tes ség-zász ló vi võ

Ma gyar or szág ál lás pont ja a GMO

te kin te té ben – már a ko ráb bi,

1996-2005 kö zöt ti idõ szak ban is –

óva tos volt, bár szá mos ki adott

ren de le té ben tö re ke dett az EU

sza bá lyo zás hoz va ló meg fe le lõ -

ség re. 2005 azon ban mér föld kõ 

a ma gyar gén tech no ló gi ai sza -

bá lyo zás tör té ne té ben, ami kor

a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz -

té si mi nisz ter mo ra tó ri u mot lép te -

tett élet be a MON 810 gén konst -

ruk ci ót tar tal ma zó ku ko ri cák tel jes 

kö rû al kal ma zá sá ra (ve tõ mag-elõ -

ál lí tás, ter mesz tés, ke res ke de lem,

ma gyar or szá gi be ho za tal). Az Eu -

ró pai Élel mi szer biz ton sá gi Ha tó ság 

(EFSA) a mo ra tó ri um in do ka it nem 

tar tot ta meg fe le lõ nek, és szak ér tõi 

bi zott sá got bí zott meg e kér dés el -

dön té sé re. 2007-ben azon ban 27

tag ál lam ból 22 az Eu ró pai Bi zott -

ság ja vas la ta el len, Ma gyar or szág

mel lett sza va zott, és ugyan ez tör -

tént a Bi zott ság ál tal 2009-ben

meg is mé tel te tett újabb sza va zá -

son is, és így a mo ra tó ri um ma rad -

ha tott. A jég meg tört, Ma gyar or -

szág ez zel ko moly ered ményt ért

el a GMO-mentes élel mi szer lánc

meg va ló sí tá sa érdekében.

A ten den cia az óta csak erõ sö dött.

A je len le gi kor mány zat is ki fe je -

zet ten tá mo gat ja a GMO-men -

tességet, és ez a ten den cia erõ sö -

dik a ci vil szfé rán be lül is. Nem vé -

let len a Me zõ fal vai Zrt. és a

Vitafort Zrt. kö zös kez de mé nye -

zé se a „GMO-mentes Ma gyar or -

szág ért Egye sü let” lét re ho zá sá ra

vo nat ko zó an. 

Szél ma lom harc?

De ho gyan le het meg ol da ni a

GMO-mentességet az élel mi szer -

lánc ban, és ezen be lül is a ta kar -

má nyo zás ban? A fõ prob lé mát a

szó ja, mint az egyik leg fon to sabb

nö vé nyi fe hér je for rás hasz ná la ta

okoz za. A KSH ada tai sze rint Ma -

gyar or szág évi kb. 5-600 000 ton -

na szó ját im por tál, amely nek zö me 

GMO-t tar tal maz. GMO-mentes

szó já hoz hoz zá jut ni alig le het, és

azt is emelt áron. A ma gyar or szá gi 

– egyéb ként GMO-mentes – szó ja -

ter me lés a je len le gi hely zet ben

nem meg ol dás. Szin tén KSH-ada -

tok sze rint a ma gyar or szá gi szó ja -

ter més kb. 80.000 ton na/év, és

en nek is több mint a fe le el hagy ja

az or szá got. En nek el le né re cél -

sze rû nek lát szik a ha zai szó ja ter -

mesz tés ösz tön zé se, amely re ko -

moly kor mány za ti tö rek vés van.

Gond ugyan ak kor, hogy jel lem zõ -

en csak két me gyé ben (Ba ra nya,

Bács-Kis kun,) olya nok a kli ma ti -

kus vi szo nyok, ahol a szó ja ter me -

lé keny sé ge meg kö ze lí ti a nagy

szó ja ter me lõ or szá go két (USA, Ar -

gen tí na, Bra zí lia), az or szág töb bi

ré szé ben ez ettõl elmarad. 

Ki vált ha tó-e a szó ja egyéb

ta kar mány nö vé nyek kel?

A te je lõ te he né sze tek ta kar má -

nyai ese té ben ez vi szony lag egy -

sze rûbb nek lát szó fel adat. A ta kar -

má nyok ge rin cét itt úgy is a jó mi -

nõ sé gû tö meg ta kar mány (szi lázs,

szenázs, stb.) je len ti, és az ab rak -

ban a szó ja he lyett az ext ra hált

nap ra for gó és a rep ce – né mi ami -

no sav-ki egé szí tés sel – azo nos táp -

lá ló ér té ket biz to sít hat. 
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Ko moly po ten ci ál van a kü lön bö zõ

táp lá ló ér ték kel ren del ke zõ mel lék -

ter mé kek ok sze rû hasz ná la tá ban

is (élesz tõ ipa ri, cu kor ipa ri, fer -

men tá ci ós stb. mel lék ter mé kek).

A monogasztrikus ál la tok nál

már rosszabb a hely zet. A meg fe -

le lõ szin tû fe hér je szük ség let biz to -

sí tá sa a ta kar mány ban kulcs kér -

dés, és – bár rej tély, hogy az Eu ró -

pai Unió mi ért zár kó zik el évek óta

az ér té kes ál la ti ere de tû fe hér je -

for rá sok ke reszt ete té sé tõl – tény,

hogy ma hús lisz tet, vér lisz tet a ta -

kar má nyo zás ban hasz nál ni nem

sza bad. Ma rad te hát a szó ja ki vál -

tá sá ra az egyéb nö vé nyi fe hér je -

for rá sok hasz ná la ta. Je len tõs sze -

re pe le het itt is a nap ra for gó nak és 

a rep cé nek, bár ez utób bi nak az al -

kal ma zá sa – egyéb ként ki vá ló táp -

lá ló ér té ke el le né re – antinutritív

anyag tar tal ma mi att (kén tar tal mú 

glukozinolátok) még az ala csony

tar tal mú ra ne me sí tett faj ták ese -

tén is kor lá to zott.

Meg kell je gyez ni, hogy a szó ja

könnyû hoz zá fér he tõ sé ge, nem kü -

lön ben ki vá ló táp lá ló ér té ke, ki csit

el ké nyel me sí tet te a ta kar má nyo -

zás részt ve võ it. Na gyon el kell

gon dol kod ni azon, hogy ho gyan le -

het a ko ráb bi ha zai ter mesz té sû

fe hér je nö vé nye ket is mét had rend -

be ál lí ta ni, - elég meg em lí te ni a ta -

kar mány bor sót, ló ba bot, csil lag -

für töt. Ezek ter mõ te rü le te i nek tu -

da tos nö ve lé se len ne szük sé ges a

fel adat meg ol dá sá hoz. A mono -

gasztrikus ál la tok – és kü lö nö sen a 

ser té sek ese té ben – szin tén ko -

moly tar ta lék van az élel mi szer ipa -

ri mel lék ter mé kek hasz ná la tát il le -

tõ en, és er re vo nat ko zó an ér de -

mes ta nul má nyoz ni Hol lan dia és

Dá nia gyakorlatát.

Több let ér ték-di lem ma

A GMO-mentes ta kar má nyo zás nak 

azon ban csak ak kor van ér tel me,

ha az így táp lált ál la tok ból nyert

élel mi sze rek (tej, hús, to jás stb.)

tel jes fel dol go zá sa és ke res ke del -

me is el kü lö ní tett, és zárt egy sé get 

ké pez. Ez azt je len ti, hogy el kü lö -

ní tett, ki zá ró lag GMO men tes ál la ti 

ter mé ket fel dol go zó tej fel dol go -

zók, vá gó hi dak, élel mi szer ipa ri lé -

te sít mé nyek szük sé ge sek, ame -

lyek lét re ho zá sa, üze mel te té se kü -

lön be fek te tést, költ sé get jelent.

Gon dol ni kell ar ra is, hogy a ha zai,

költ ség ér zé keny vá sár lók szá má ra 

– az egyéb ként több let ér té ket

kép vi se lõ GMO-mentes ter mé kek

– ne ke rül je nek töb be a nor mál

ter mé kek nél. Szá mos pél da mu -

tat ja a funk ci o ná lis élel mi sze rek

te rü le té rõl, hogy egyéb ként több -

let bi o ló gi ai ér té ket kép vi se lõ ter -

mé kek ma ga sabb árát a fo gyasz -

tók nem akar ták, vagy nem tud ták

meg fi zet ni (pl. omega3 zsír sav val

dú sí tott ter mé kek).

Az elõ ze tes becs lé sek sze rint a

GMO tar tal mú szó ja ki vál tá sa, az -

az a GMO-mentes (szó ja nél kü li)

ta kar má nyo zás ele ve drá gáb ban

old ha tó meg, és egy elõ re nincs na -

gyon szé les kö rû ta pasz ta lat ar ra

sem, hogy az el vi leg azo nos táp lá -

ló ér té ket kép vi se lõ ta kar má nyok

bi o ló gi ai hasz no su lá sa azo nos

lesz-e a szó ja tar tal mú ta kar má -

nyo ké val.

Az em lí tett prob lé mák mi att a

GMO-mentes ta kar má nyo zás fel -

ada ta kor mány za ti, pénz ügyi se -

gít ség nél kül nem old ha tó meg, hi -

szen az egyéb ként sem könnyû

gaz da sá gi hely zet ben és a pro fit -

ori en tált vi szo nyok kö zött nem

vár ha tó el a lán co lat ban részt ve -

võk tõl, hogy hát rá nyo sabb anya gi

fel té te lek mel lett mû köd tes sék cé -

ge i ket. Mind ezek mel lett a

GMO-mentes élel mi szer lánc lét re -

ho zá sá val messze me nõ en egyet

le het ér te ni, és re mél he tõ en a be -

fek te tés elõbb-utóbb meg té rül rö -

vid tá von a GMO-mentes élel mi -

sze rek ma ga sabb ér té ké nek pi a ci

el is me ré sé ben, hosszú tá von pe -

dig a la kos ság ki sebb egész ség -

ügyi koc ká za tá ban.

A fel adat meg va ló sí tá sá hoz azon -

ban na gyon sok mun ka, át gon dolt

prog ram és nem kis mér ték ben a

részt ve võk hi te is szük sé ges.

Dr. Kop pány György
tu do má nyos igaz ga tó

Vitafort Zrt.
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