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Előszó
Beszéljek a kockázatokról?

Utoljára 2000-ben lehetett ilyen kutatási témára pályázni.

2006-ban országgyűlési határozat (53/2006 (XI. 29.) írta elő az 

ebbéli munkát, de fedezetet senki sem biztosított.

Arról szeretne az állam hallani, amiért semmit sem tett?

Ma 500 genetikai eseményről (GMO) illene beszélnünk, és 

hozzá pár genomszerkesztett fajtáról is. Környezettudományi 

vizsgálatok két genetikai eseménnyel történtek hazánkban.

Az elmaradásunk óriási. 



Állásfoglalás 2009-ből
(Dudits D. szerk. Zöld géntechnológia és agrárinnováció.

BZBE, Szeged)

Dudits Dénes (BZBE → IMBE), Balázs 

Ervin (Pannon NBE → IMBE), Horváth 

Gábor (MOSz) és Vancsura József (GOSz, 

a BZBE rendes tagja) a 4. pontban ezt írták:

„A példátlan hatósági önkényt 

törvényesítő kötelező vetőmag-mintaadás 

indokolatlanul kiszolgáltatottá tenné a 

fajtatulajdonosokat…”.

A hazai környezettudományi vizsgálatokat 

akadályozó álláspontot az érintetteknek 

meg kellene már végre magyarázni az 

ország nyilvánosságának. Az aláírók szerint 

tényleg az a nemzeti érdek, ha ellenőrzésre 

nincs Magyarországnak lehetősége?



Szelekció – tájfajták
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Adatbázisban

Érvényes engedély
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GMO-leltár az ISAAA adatbázisa alapján
(2018. szeptember 6.)
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Ajánlatok (~2%)
-Artic Apple (Golden , Granny, Fuji)

- Genuity DroughtGard

- Golden Rice

-Innate (Accelerate,  Acclimate, 

Cultivate, Generate, Hibernate, 

Invigorate)

- Rainbow, SunUp

- Verdeca HB4 Soybean

Piaci szereplők 

(~98%)
- glyphosate-tűrő: RoundupReady

-glufosinate-tűrő: LibertyLink

- molyölő: YieldGard, Bt Xtra

- bogárirtó: Herculex RW

- mód. beltartalom: Laurical, 

- hímsteril: Invigor
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Géntechnológiával módosított



- †Amflora
- Artic Apple
- †Flavr Savr
- HarvXtra

- Innate (Accelerate, Acclimate, Cultivate, 
Generate, Hibernate, Invigorate)

- Genuity DroughtGard
- Verdeca HB4 Soybean

- Golden Rice
- *Rainbow, SunUp

GSO

GMO

GEO

‚Szemiprecíziós’ módszerek

Agrobacterium

*Génpuska

Az Egyesült Államokban is

szabályozás alatt állók



- DHA canola

- *HoneySweet Plum

- *AquAdvantage

GSO

GMO

GEO

‚Szemiprecíziós’ módszerek

Agrobacterium

*Egyéb

Az Egyesült Államokban 

dereguláció alatt



- CC waxy

- CC champ.

- *Cibus Su Canola

GSO

GMO

GEO

‚Precíziósabb’ módszerek

CRISPR/Cas9

*ODM

Az Egyesült Államokban a 

szabályozásból kivették

Ígéretek 
(TALENs, CRISPR/Cas9)

- szárazságtűrő kukorica

- baktérium-rezisztens rizs

- lisztharmat-rezisztens búza

-vírus-rezisztens uborka

- beltartalmában mód. burgonya
rev. Jung et al. 2017



Innate
US 8.889.964 

B1/2014

pSIM1678 és pSIM1278 vektorok –

Agrobacterium-módszer

Solanum tuberosum; Solanum verrucosum; Solanum venturii
Asn1 – aszparaginsav-; PhL, R1, Inv – cukorszint-csökkentés;

Ppo5 – feketefoltosság ellen; Vnt1 – burgonyavész ellen

Rokonság?



Solanum verrucosum

Mexikó (2n, 3n, 4n)

Solanum venturii

Argentína (2n)

Solanum tuberosum

Kozmopolita (2n)

Rokonság?



CRISPR/Cas9

CC waxy kukorica

DuPont – GSO

prokarióta elem

(Escherichia, Mycobacterium stb.) 

Streptococcus 

pyogenes elem

Eredet?

Pontosság?



Oligonukleotid-irányított 

mutagenezis – ODM

SU-repce

Cibus – ODM

mutagén elem

Eredet?

Pontosság?



Céltévesztés

S. Q. Tsai
- A CRISPR/Cas9 módszerrel végzett génterápia pontatlan. 

Sejtvonalon vizsgálva az átalakítások 21%-a hibás volt, ami 

később a sejtek rákos transzformálódását segíti.
(Kosicky et al. 2018. Nature Biotechnology doi: 10.1038/nbt.4192)

- A CRISPR/Cas9 véletlen átalakításai révén növelheti a rák 

keletkezésének valószínűségét.
(Haapaniemi et al. 2018. Nature Medicine DOI: 10.1038/s41591-018-0049-z.)



Genetilailag módosított
EU törvények

Alaptörvény

Géntechnológiával módosított
Géntörvény

Büntető törvény

Törvényértelmezés

A genomszerkesztés vita 

nélkül idetartozik



A Curia 111/18. sz. sajtóközleménye
(Luxembourg, 2018. július 25.)

„A mutagenezis útján nyert szervezetek 

GMO-knak minősülnek, és főszabály 

szerint vonatkoznak rájuk a GMO-król 

szóló irányelvben szereplő 

kötelezettségek.”



A hazai ‚génművesek’ gyakorlati teljesítménye

Kukoricabogár-rezisztens és glyphosate-tűrő kukorica – kudarc

2006: MTA MgKI-Monsanto szerződés (MON 88017 és MON 603-6).

A GM-szaporító anyagot 2015-ben megsemmisítették.

Szárazságtűrő búza (AKR-304) – eladva

2002-2008 között az MTA SzBK Dudits Dénes vezetésével fejlesztette ki, majd 

2014-ben a fejlesztés korai állapotában eladták egy „francia” cégnek.

Mv 500 Bt (MON 810) kukorica – hírlapi kacsa

2008: világpiacra soha sem került. Nem volt magyar szellemi termék!

Glufosinate-tűrő növények – módszer eladva

Bayer-szabadalom (US5767367A – 1990-1997).



A hazai döntéshozás elkerülhetetlen lépései

Első döntés: Miként képzeljük el a hazai mezőgazdaság 

jövőképét: GMO-mentes- és ökotermeléssel, méhészettel, 

minőségi vetőmag- és élelmiszer-előállítással?

Második döntés: Géntechnológiára alapozott mezőgazdaság 

választásakor (koegzisztencia?) a géntechnológiai törvényeinket 

genetikai és környezettudományi értelemben is sürgősen 

korszerűsíteni kell.



Alaptörvény XX. cikk

(1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország genetikailag 

módosított élőlényektől mentes mezőgazdasággal, az egészséges 

élelmiszerekhez és az ivóvízhez való hozzáférés biztosításával, a 

munkavédelem és az egészségügyi ellátás megszervezésével, a sportolás és a 

rendszeres testedzés támogatásával, valamint a környezet védelmének 

biztosításával segíti elő.

Alaptörvény (javaslat)

(1) A hazai mezőgazdaság kiemelt értéke a nemzedékek során kifejlesztett 

nemzeti fajtakincs, amely védelmet érdemel.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország 

géntechnológiával módosított haszonnövényektől és -állatoktól mentes 

termeléssel éri el, ha azok párosodással (kiemelten idegenbeporzás) 

veszélyeztetik a nemzeti fajtakincs gyakorlatban lévő elemeinek genetikai 

azonosságát, a vetőmag-termesztést, az ökológiai gazdálkodást, a méhészeti 

termékek minőségét és a módosításmentes élelmiszer- és takarmányellátást.



Géntechnológiával módosított

Nyílt technológia Zárt technológia

Állat géntechnológia

Mikrobiális géntech.
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Esetről esetre


