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Alig másfél évszázaddal az öröklődés alapvető 
összefüggéseinek felismerését követően a ge-
netikailag módosított (GM1) termékek a 
modern mezőgazdaság alapanyagaivá váltak. 
A génmérnökség eszközeinek alkalmazásával 
lehetővé vált egy élő szervezet kiválasztott 
génjeinek, illetve génszakaszainak átültetése 
egy másik élő szervezetbe, akár nem rokon 
fajok esetében is. A géntechnológia a hagyomá-
nyos nemesítési eljárásokkal szemben sokkal 
nagyobb variációs lehetőséget ad a kutatók 
kezébe, és rövid idő alatt teszi lehetővé a célzott 
tulajdonságokkal bíró, például rovarrezisztens, 
gyomirtórezisztens, szárazság- és hidegtűrő 
vagy megváltozott beltartalmi értékű mező-
gazdasági alapanyagok kialakítását. A korlát-
lannak tűnő lehetőségek azonban a fogyasztók-
ban bizonytalanság érzetet keltenek különösen 
akkor, ha az adott termékek előnyeit közvet-
lenül nem élvezik, és nem rendelkeznek meg-
felelő információkkal az alkalmazott techno-
lógiáról és annak esetleges környezetre vagy 
emberi egészségre gyakorolt hatásáról. 

A tudomány és a technológia legújabb 
vívmányait, mint például a mobiltelefont, a 
repülőgépet, a mikrohullámú sütőt széles 
körben használjuk, és mindennapi életünk-
ben nap mint nap élvezzük azok előnyeit. Az 
esetleges kockázatokat mérlegre téve nagyobb-
nak érezzük a közvetlen előnyöket, sőt lehe-
tőségünk van az ismert veszélyek mérséklé-
sére, csökkentésére vagy kiiktatására. Az élő-
lények tulajdonságainak megváltoztatását, a 
környezet természet alkotta rendjébe való 
beavatkozást, valamint az emberi szervezetbe 
bekerülő táplálék összetételének mesterséges 
megváltoztatását azonban a fogyasztók mint 
életüket és egészségüket közvetlenül érintő 
tényezőket érzékelik. 

A fogyasztók kockázatérzékelését számos 
tényező befolyásolja, köztük szocioökonómi-
ai, szociokulturális, gazdasági, politikai és 
egyéb faktorok. Az adott régióban illetve or-
szágban érvényes bizalmi index, a társadalom-
ban zajló bizalmi válság, a hatóságokba, jog-
alkotókba, egyéb intézményekbe és tudósok-
ba vetett bizalom vagy annak hiánya, a biz-
tonságérzetet meghatározó események lán-
colata, pszichológiai és más tényezők mind-
mind meghatározzák, hogy egy új technoló-
giához vagy termékcsoporthoz kötődő eset-

1 GM-termék: bármilyen, a szervezetre jellemző tulaj-
donság tervezett megváltoztatásával (hagyományos 
nemesítés, rekombináns DNS-technika, szomakloná-
lis variáció, elektoporáció, mutagenézis stb.) előállí-
tott termék. 
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leges kockázatokat hogyan érzékelik a fo-
gyasztók. 

Az élelmiszer-biztonsági kutatások egyik 
kiemelt területe a GM-élelmiszerek biztonsá-
gosságának megítélése. Számos nemzetközi 
szervezet foglalkozik a GMO-k2 kockázatbecs-
lésével, biztonságossági értékelésével, illetve 
az ehhez szükséges elvek és módszerek kidol-
gozásával. Mindemellett a fogyasztók jelen-
tős része – különösen az európai fogyasztók 

– továbbra is aggodalommal szemlélik a mó-
dosított génállományú növények megjele-
nését, az általuk kevéssé vagy egyáltalán nem 
ismert új technológiai lehetőségek alkalma-
zását. Bár a szakértők az élelmiszerek fogyasz-
tásával együtt járó fizikai kockázatokat jóval 
kevésbé aggasztónak ítélik, mint például a 
biológiai, mikrobiológiai veszélytényezők 
hatását, sőt egyes fizikai élelmiszertartósítási 
módokat sokkal biztonságosabbnak, a fo-
gyasztók egészségét – maradékanyagok, illet-
ve bomlástermékek hiánya miatt – kevésbé 
veszélyeztetőnek ítélnek meg, mint más, pél-
dául kémiai módszereket, mégsem sikerült 
ebbéli álláspontjukat elfogadtatni a fogyasz-
tókkal. A vásárlók nemcsak szakmai, sőt nem 
elsősorban a legújabb tudományos eredmé-
nyek alapján döntenek az élelmiszerek fo-
gyasztásáról; döntésüket számos egyéb té-
nyező is befolyásolja. A szakértők vélekedése, 
illetve az ezen a területen végzett széleskörű 
vizsgálati eredmények alapján például az 
élelmiszerbesugárzásnak mint fizikai tartósí-
tási módszernek mára széles körben elterjedt-
té kellett volna válnia. Azonban a fogyasztók 
érzelmi okokból, illetve megfelelő információ 
hiányában nem fogadták el, sőt sok helyen 

határozottan elutasították az élelmiszer tartó-
sításának ezt a módját. 

Az Európai Unió 25 tagállamában végzett 
legutóbbi Eurobarometer-felmérés (2005) 
szerint az európaiak jelentős része (65 %) po
zitívan vélekedik a biotechnológiának az elkö-
vetkezendő húsz évben az életünkre gyakorolt 
hatásáról. Az átlagnál optimistábbak és nyi-
tottabbak a magyar (74 %), a spanyol (72 %) 
és a svéd (70 %) válaszadók. Az Egyesült Ki-
rályság (65 %), Németország (65 %), Francia-
ország (64 %) és Lengyelország (64 %) lakói 
az európai átlagnak megfelelő mértékben 
gondolják azt, hogy a biotechnológia a követ-
kező két évtizedben pozitív hatást gyakorol 
majd életünkre. 

A modern biotechnológiai eljárások alkal-
mazásával kapcsolatos vélekedés jelentősen 
eltér azonban az orvosi, egészségügyi, illetve 
a mezőgazdasági célú alkalmazásokat illetően 
(1. ábra). A genetikai vizsgálatokat, sőt még 
az emberi sejtek klónozását is sokkal haszno-
sabbnak ítélték meg a válaszadók, mint a 
növények génkészletének módosítását. Ezen 
alkalmazások támogatottsága is lényegesen 
nagyobb azonban, mint az élelmiszeripari 
célú genetikai módosítás. A kockázatokat az 
élelmiszerek és a xenotranszplantáció esetében 
nagyobbnak érzékelik a fogyasztók, mint a 
genetikai vizsgálatok és az enzimelőállítás 
esetén. Az egészségügyi alkalmazások támo-
gatásával egyetértenek, míg élelmiszerek 
esetében nem támogatják a modern biotech-
nológiai módszerek alkalmazását (Eurobaro-
meter, 2002). 

Az Európai Unió 25 tagállamában végzett 
legutóbbi Eurobarometer-felmérés (2005) 
szerint az európaiak 62 %-a ellenérzést, jelen-
tős vagy meglehetős aggodalmat táplál a ge-
netikailag módosított termékekkel szemben. 
A GM-termékek elfogadottsága jelentős or

2 GMO-k. Olyan genetikailag módosított organizmu-
sok (növények, állatok, mikrobák), melyek génállomá-
nyában ugyanabból vagy más fajból származó egy vagy 
több gén in vitro DNS-technikával lett beintegrálva.
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szágbeli eltéréseket mutat. A legnagyobb el-
lenérzést Görögország (81 %), Olaszország 
(77 %) és Ciprus (76 %) lakosai táplálják, míg 
a legelfogadóbbak a hollandok (42 %), vala-
mint a svédek és finnek (46-46 %).

Az európai fogyasztók számára az agrár-
termékek megítélésében az emberi és környe-
zeti egészségre gyakorolt hatás az egyik leg-
fontosabb szempont. Így az egészségesebb és 
a kevesebb növényvédő szer felhasználásával 
termesztett GM-növények elfogadási aránya 
meghaladja az elutasításét. A GM-termékek 
alacsonyabb ára azonban nem meghatározó 
a vásárlás során. E tekintetben nem változott 
a megítélés, mert a három évvel korábban 
(2002) végzett Eurobarometer-vizsgálatok is 
azt mutatják, hogy csupán a vásárlók valami-
vel több, mint ötöde választaná azért a GM-
élelmiszert, mert az olcsóbb, mint a hagyo-
mányos. A válaszadók 40 százaléka a GM-
élelmiszert választaná a hagyományos helyett, 
ha az kevesebb növényvédőszer-maradványt 
tartalmazna, környezetbarátabb lenne, és 
közel harmaduk számára az élelmiszer íze 
lenne a meghatározó a választás során. A 
válaszadók több mint kétharmada számára a 
GM-élelmiszer alacsonyabb zsírtartalma és 
olcsóbb ára sem meggyőző erejű tényező a 
döntéshozatalban (Eurobarometer, 2002). 

A kulturális közeg, a társadalmi szocializá-
ció hatása is tükröződik az európai és az ame
rikai kontinens fogyasztóinak jelentősen el
térő vélekedésében. A kutatási potenciált, a ve-
tésterületet illetően is meghatározó súllyal 
rendelkező USA polgárainak tartózkodása 
lényegesen kisebb, mint európai társaiké 
(Eurobarometer, 2006). A GM-élelmiszerek 
társadalmi hasznosságának megítélésében az 
amerikaiak elfogadóbbak (51 %), mint az eu-
rópaiak (45 %) és a kanadaiak (44 %). Míg 
az USA lakosainak 62 %-a morálisan elfogad-
hatónak tartja a GM-élelmiszerek megjelené-
sét a piacon, addig az európaiak közel 46 %-a, 
a kanadaiaknak pedig 54 %-a vélekedik így. 
Az európaiak (61 %) és a kanadaiak (60 %) 
közel azonos arányban tartják kockázatosnak 
a GM-élelmiszereket, az amerikaiaknak pe-
dig alig több mint fele (53 %). Az amerikai 
kontinensnek úttörő szerepe volt a GM-ter-
mények korai, nagy területen történő ter-
mesztésében is. A genetikailag módosított 
élelmiszeralapanyagok hordozta potenciális 
kockázatok hangsúlyozása fontos szerepet 
kapott az EU és az USA között kialakult 
kereskedelempolitikai vitákban is. 

A magyar lakosságot reprezentáló mintán 
végzett vizsgálatok szerint a megkérdezettek 
többsége (84 %) hallott már arról, hogy egyes 

1. ábra • A modern biotechnológiai módszerek alkalmazásának megítélése Európában
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élőlények örökítő anyagát megváltoztatják. 
A vizsgált szociodemográfiai jellemzők (nem, 
kor, lakóhely, végzettség) közül a végzettség 
szerint különültek el legjobban a válaszok. A 
képzettebb fogyasztók ismeretszintje maga-
sabb volt, de ez érdekes módon nem járt 
együtt nagyobb elfogadással. 

A megkérdezettek közel fele (46 %) úgy 
vélte, hogy az általa fogyasztott termékek 
között is lehet genetikailag módosított ter-
mék. A válaszadók több mint harmada nem 
biztos benne, vagy nem tud róla, hogy fogyasz-
tott-e ilyen terméket, és csupán 18 % állította, 
hogy hazánkban nincs ilyen termék. Pedig 
jelenleg nem engedélyezett Magyarországon 
genetikailag módosított növények termesz-
tése, és ilyen élelmiszerek előállítása sem folyik. 
Ugyanakkor előfordulhat, hogy külföldön 
előállított, a tengerentúlról importált, módo-
sított alapanyagból készült termékek hazai 
forgalomba kerülésével a fogyasztók asztalára 
kerülnek GM-élelmiszerek. Ezek jelölése 
azonban 0,9 % küszöbérték feletti szennyezett-
ség esetén, a hatályos EU-jogszabályok alap-
ján kötelező. Teljesen egyöntetű a válaszadók 
véleménye arról, hogy szükséges-e a genetikai 
módosítás tényének jelölése az élelmiszereken. 
A válaszadók 90 %-a értett egyet azzal, hogy 
rá kell írni a termékre, ha előállítása során 
genetikailag módosított alapanyagot használ-
tak. A vásárlók mindössze 3 %-a nem tartana 
igényt a tájékoztatásra. 

A genetikai módosítás hasznosságának 
megítélésével kapcsolatos vizsgálatok azt mu-
tatták, hogy a megkérdezettek alig 2 %-a 
gondolja a géntechnológia élelmiszeripari 
célú alkalmazásáról, hogy az nagyon hasznos. 
A magyarok közel ötöde (18 %) hasznosnak 
tartja a GM-élelmiszereket, és ugyanilyen 
arányban vannak azok, akik nem tudtak állást 
foglalni ebben a kérdésben, vagyis sem hasz-

nosnak, sem károsnak nem tartják a genetikai 
módosítást az élelmiszergazdaságban. A lakos-
ság 56 %-a károsnak, ezen belül 30 % nagyon 
károsnak tartja az élelmiszeralapanyagok ge-
netikai módosítását. A hasznosság megítélé-
sében a férfiak némileg optimistábbak, mint 
a női válaszadók. A várakozásoknak megfe-
lelően a fiatalok kissé elfogadóbbak, vagyis 
hasznosabbnak ítélik meg a módosítást. Míg 
a 18-24 év közötti korosztály fele tartja káros-
nak (30 %), illetve nagyon károsnak (21 %), 
addig a 60 év felettiek 63 %-a ítéli meg káros-
nak (27 %), illetve nagyon károsnak (36 %) 
a technológiát. A hasznosság megítélésében 
is hasonló az eltérés; míg a fiatalok 25 %-a, 
addig az idősek 13 %-a tartja hasznosnak a 
GM-élelmiszergazdasági célú alkalmazását. 

A vizsgálat kiterjedt a GM-termékek alkal-
mazásával, ill. ellenzésével összefüggő érvekre 
is. Az egyszerűsített pro és kontra érvek közül 
a természet átalakulása és a következmények 
ismeretének hiánya volt a legjelentősebb el-
lenérv, amelyet az 1-5 skálán 4,34 átlag jelzett. 
A Teremtő által létrehozott természetbe, így a 
növények és állatok génkészletébe való mes-
terséges beavatkozás is a jellemző ellenérvek 
(3,62) közé tartozik. A fogyasztó egészségének 
esetleges veszélyeztetését hasonlóan (3,61) 
ítélik meg. A terméshozam növelésére vonat-
kozó támogató érvet kevésbé (2,93), a módo-
sított génkészletű állatok húsából előállított 
termékek minőségének javulását még kevésbé 
(2,80) fogadták el a válaszadók. A környezeti 
vonatkozású aggodalmak jelentősebbek, mint 
az élelmiszerbiztonsági vonatkozású félelmek. 
Tehát a magyar fogyasztókat jobban foglal-
koztatják a GMO-k környezetbe való kibo-
csátásával kapcsolatos aggodalmak, mint az 
esetleges humán-egészségügyi problémák. 

A vizsgálatok alapján egyértelműen meg-
állapítható, hogy a lakosság nem ismeri eléggé 
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a modern biotechnológia-, illetve a géntechno-
lógia-alkalmazások eredményeit, és az eljárás-
hoz negatív attitűddel közelít. A GM-termé-
nyek és GM-élelmiszerek kapcsán negatívu-
mokat feltételez, vagy legalábbis gyanakvó a 
génmódosítással kapcsolatban. Az életkor 
előrehaladásával nő az elutasítás mértéke. 

A genetikailag módosított élelmiszereknél 
nagyobb kockázatúnak ítélték a magyar válasz-
adók a vizsgálatok egy másik szakaszában a 
kórokozó mikroorganizmusokat, a húsban 
fellelhető gyógyszermaradványokat, a mikoto-
xinokat, a mezőgazdasági vegyszermaradvá-
nyokat és a környezetszennyezésből származó 
káros anyagokat. Ez utóbbiak estek a legszigo-
rúbb megítélés alá. A GMO-kkal azonos volt 
a természetes allergének megítélése, azoknál 
némileg enyhébb a füstöléskor keletkező 
anyagok, mesterséges tartósítószerek és egyéb 
adalékanyagok megítélése. Az élelmiszer-biz-
tonsággal kapcsolatos, itt felsorolt kockázati 
tényezők tekintetében a GMO-k, a kóroko-
zó mikroorganizmusok, a füstöléskor keletke-
ző karcinogén anyagok és a mikotoxinok 
megítélésében volt szignifikáns eltérés a fo-
gyasztók és a szakemberek véleménye között. 
Az utóbbi három tényező esetén a szakértők 
ítélték nagyobbnak az élelmiszer-biztonsági 
kockázatokat, míg a GM-élelmiszerek eseté-
ben a fogyasztók megítélése volt szigorúbb. 

A magyar fogyasztók jelentős része a 
GMO-kkal kapcsolatban inkább negatív, 
mint pozitív információkat tud felidézni, és 
jelentős mértékben egyetértenek a természe-
ti károkra, valamint a humán egészség veszé-
lyeztetésére vonatkozó, a sajtóban gyakran 
elhangzó kijelentésekkel. Bár a GMO-k meg-
ítélése sem a fogyasztók, sem a szakemberek 
körében alapvetően nem kedvező, azonban 
nem annyira elutasító, mint a régi EU-tagálla-
mokban. A kérdés megítélésében bizonytalan 

vagy vegyes érzelmű fogyasztók száma jelen-
tősen csökken abban az esetben, hogyha 
konkrét, a fogyasztó számára előnyös tulajdon-
ságokkal rendelkező GM-élelmiszer és hagyo-
mányos megfelelője közötti választásról van 
szó. Ez is azt a vélekedést támasztja alá, misze-
rint a genetikailag módosított növények első 
generációjának megjelenése a fogyasztók szá-
mára közvetlen előnyökkel nem járt, közben 
azonban az esetleges hátrányokkal kapcsola-
tos ellenérvek uralták el a közbeszédet. A fej-
lett országok fogyasztóinak gyanakvása nem 
enyhült, és a technológiával kapcsolatos isme-
reteik sem bővültek a másodgenerációs 
GMO-k megjelenésével. Ezek ugyanis beltar-
talmi jellemzőik (például a megnövelt B-karo-
tintartalom) révén egy meghatározott célcso-
port számára kínáltak csupán előnyöket, 
mint például az „aranyrizs” egyes országok 
A-vitaminhiányban szenvedő lakosainak, így 
megjelenésük nem segítette az európaiak el-
utasító magatartásának megváltozását.

A megítélés alapját jelentő információk 
mértékéről ad megmosolyogtatóan érdekes, 
de tanulságos példát a 2. ábra, mely szerint a 

2. ábra • A „biotechnológia” kifejezés egye-
zésének mértéke a felsorolt fogalmakkal
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válaszadók tíz százaléka azt hiszi, hogy az 
íriszdiagnosztikának vagy a térrendezés ősi 
kínai művészetének valami köze van a biotech-
nológiához. Meglepően sokan gondolják úgy 
(12-26 %), hogy a természetgyógyászati mód-
szerek kapcsolódnak a biotechnológiához. 
Csupán a válaszadók harmada véli úgy, hogy 
a klónozás kapcsolódik a biotechnológiához, 
és a válaszadók alig több mint fele tudja azt, 
hogy a génmérnökség és a biotechnológia 
rokon fogalmak. Még megdöbbentőbb azon 
eredmény, miszerint a magyar fogyasztók 64 
%-a az ökológiai gazdálkodást (köznyelvben 
biotermelés) a biotechnológia részeként ér-
telmezi. 

A GMO-k megítélését és elfogadottságát 
befolyásolhatja a biológiai, biotechnológiai 
ismeretek mértéke, a megfelelő tájékozottság. 
A fogyasztók nem kapnak elegendő, megfele-
lő formában feldolgozott, közérthető informá-
ciót. A genetikailag módosított termények és 
GMO-tartalmú élelmiszerek vonatkozásában 
gyenge a társadalmi diskurzus. A rendelkezés-
re álló információk feldolgozása meghaladja 
egy átlagos fogyasztó látókörét, illetve lehető-
ségeit. A biotechnológia fejlődése, molekulá-
ris genetikai ismereteink bővülése, a génmér-
nökség eszközeinek gyarapodása gyorsabb, 
mint a kodifikációs, a tudomány kínálta le-
hetőségeket jogi keretek közé szorító munka, 
vagy akár az etikai normák kidolgozása. A 
tudományterület fejlődése sokkal gyorsabb, 
mint a fogyasztók vagy akár a szakemberek 
ismereteinek bővülése e téren. Egyre inkább 
nyílik a „biotech-olló”, egyre jobban eltávolo-
dik a tudomány, illetve annak gyakorlati al-
kalmazása és a társadalmi megítélés, elfogadott-
ság. Haladéktalanul pótolnunk kell a hiány-
zó, de a fogyasztók által elvárt és igényelt is-
mereteket – megfelelő, közérthető formában. 
Javítanunk kell a kockázatkommunikációt, 

amelynek a kockázatbecslés, illetve a bizton-
sági értékelés eredményein kell alapulnia.

A szakemberek közötti vita érvrendszeré-
re is kiterjedtek a vizsgálatok. A széles közvéle-
ményt érdeklő és érintő véleményeket, az ér-
veket és ellenérveket a közvéleményformálók, 
köztük elsősorban a szakemberek közvetítik. 
Kutatásainkban azt is vizsgáltuk, hogy e réteg 
milyen álláspontot képvisel, illetve mennyire 
támasztja alá véleményét érvekkel. A legkü-
lönbözőbb orgánumok több száz tájékoztató 
anyagának, hozzászólásának összegyűjtése, 
csoportosítása és feldolgozása alapján megál-
lapítható, hogy a genetikai módosítás mező-
gazdasági és élelmezési célú felhasználásával 
kapcsolatos érvek és ellenérvek kiegyensúlyo-
zottak. Az érvek esetében első lépésben 48, az 
ellenérveknél pedig 53 különböző megfogal-
mazást és vélekedést sikerült kódolni. A há-
lózatelemzés módszerével megjeleníthetők 
voltak az érvek és ellenérvek rendszerén belül 
azok belső összefüggései (3. ábra). A belső 
kapcsolatokat feltáró ellenérvmátrix sokkal 
több belső kapcsolódással rendelkezik, mint 
az érvrendszermátrix.

A szakmai közvéleményben tehát elsősor-
ban az ellenérvekhez társul árnyalt kifejtés, 
illetve sokoldalúbb megközelítés. A szakem-
berek szűkített, fókuszált ellenérvei közül a 
következők emelhetők ki: nem csökken a 
vegyszerfelhasználás, kártevőkben is kialakul-
hat a rezisztencia, csökken a biodiverzitás, 
nem ismerjük a hosszú távú következménye-
ket, csak a monopóliumoknak előnyös, kevés 
a rendelkezésre álló információ, géntranszfer 
veszélye, nem oldja meg az éhezés problémá-
ját, allergén gének új szervezetbe jutása, belát-
hatatlan környezeti károk, etikai és ideológiai 
aggályok, a szegény országok nem jutnak 
hozzá, háttérbe szorítja a hagyományos gazdál-
kodást és a biogazdálkodás megszűnéséhez 
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vezet. Amíg a szakemberek jelentős része 
sokoldalú és árnyalt ellenérvek kifejtésével 
vesz részt a GMO-vitában, addig nem vár-
ható, hogy ezen ellenérvek tekintetében a 
fogyasztók megengedőbbek legyenek. 

Legalább ilyen fontos, hogy az élelmiszer
lánc szereplői, az előállítók, a kereskedők, a 
vendéglátók és a közétkeztetésben dolgozók 
hogyan vélekednek a genetikailag módosított 
élelmiszerekről. Felmerült a kérdés, hogy a 
fogyasztók ellenállása esetén az élelmiszerlánc 
mely szereplőjétől várható leginkább a GM-
termékek iránti nyitottság, azok elterjesz-
tésében való aktív részvétel. Melyikük vállal 
leginkább kockázatot ezen a téren? Vizsgála-
taink alapján megállapítható, hogy a kereske
dőkben lényegesen nagyobb a kockázatviselé
si hajlandóság, mint az előállítókban. A keres-
kedők csaknem harmada (29,9 %) nyilatko-
zott úgy reprezentatívnak tekinthető felmé-
résünkben, hogy megteremti a szükséges 

feltételeket, mert mindig az új dolgoktól vár-
ható a haszon. Az előállítóknak csupán 10 
%-a értett egyet ezzel a megközelítéssel. A 
kereskedők nagyobb nyitottságának egyik 
oka feltehetően az, hogy a kereskedelemben 
sokkal kisebb befektetést, illetve ráfordítást 
igényel a GM-termékek forgalmazása és eset-
leges elkülönített kezelése, mint az előállítók-
nál. Az élelmiszeripar olyan problémákkal 
szembesül az alkalmazás során (például rend-
szeres ellenőrzés, nyomon követés), amelyek 
többletköltséget okoznak, és amelyekre jelen-
leg nem felkészültek, ezért alapvetően eluta-
sítóan nyilatkoznak a GM-termékekről. A 
kereskedők mintegy negyede (26,6 %) még 
korainak tartja az innovációt ezen a területen, 
ugyanis amíg a fogyasztók idegenkednek tőle, 
addig nem kezdenék el a forgalmazást. 

A kereskedők némileg tájékozottabbak a 
vendéglátásban és közétkeztetésben dolgozók-
nál is, hiszen 78 %-uk hallott már arról, hogy 

3. ábra • Belső kapcsolódások a GM-ellenérvmátrixban
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mesterségesen módosítható egyes élelmiszer-
ipari feldolgozásra kerülő nyersanyagok gén-
állománya. A vendéglátásban dolgozók 74 
%-a rendelkezik ezen ismeretekkel, és közülük 
52 %-ot nagyon foglalkoztat a téma. A köz-
étkeztetés dolgozói 72 %-ban tájékozottak, és 
ebből 56 %-ot érdekel nagyon a kérdéskör. 

Az előállítók szkeptikus megközelítését 
jelzi azon eredmény is, miszerint a jelölési 
kötelezettséget csak a felelősség fogyasztókra 
történő áthárításának tartják, bár igen nagy 
mértékben elfogadják, hogy a fogyasztó jogos 
igénye a GM-termékek jelölése. Az előállítók 
nagy része szerint sok olyan élelmiszer van 
forgalomban Magyarországon, amely tartal-
maz genetikailag módosított összetevőt, de 
azt nem tüntették fel a terméken. 

Az előállítók több mint háromnegyede 
(75,4 %) megköveteli beszállítóitól a GMO-
mentességi nyilatkozatot, és negyedrészük 
rendszeresen ellenőrizteti is laboratóriumi 
vizsgálatokkal, hogy a nyilatkozatok helytál-
lóak-e. Gyakorlati tapasztalataik alátámasz-
tották ezen döntésüket, mert a válaszadók 16,6 
%-a kapott már olyan mentességi igazolást, 
amely a vizsgálatok alapján hamisnak bizo-
nyult. Az előállítók úgy vélik, hogy a nyomon 
követhetőségi rendszerek, a vizsgálati módsze-
rek hiányosságai miatt nem lehetnek bizonyo-

sak abban, hogy a beszállított alapanyagok 
GMO-mentesek. Az előállítók fele (51,3 %) 
állította azt, hogy garantálni tudja termékei 
GMO-mentességét. Ugyancsak négyötöd 
arányban érveltek azzal az előállítók, hogy 
Magyarországon nincs meg az infrastrukturális 
feltétele a GMO-vizsgálatoknak. 

A genetikailag módosított élelmiszerek 
fogalma széles körben ismert. Azonban sem 
a szakemberek, sem pedig a fogyasztók állás-
pontja nem egységes a GM-élelmiszerek 
megítélésében. A genetikailag módosított 
élelmiszereket közepes kockázatúnak ítélik a 
fogyasztók és a szakemberek, más élelmiszer-
biztonsági vonatkozású kockázati tényezők-
kel való összehasonlításban. Viszont rendkí-
vül fontosnak tartják a GM-termékek jelölé-
sét, a fogyasztók informálását. A technológiá-
val kapcsolatos aggályok erősebbek, mint az 
előnyökbe vetett hit. A magyar fogyasztók 
hasonlóan ellenérzésekkel viseltetnek a tech-
nológiával szemben, mint a többi európai 
fogyasztó, viszont kevésbé negatív attitűddel 
közelítenek a GM-élelmiszerekhez. 

Kulcsszavak: kockázatérzékelés, genetikailag 
módosított élelmiszerek, GMélelmiszerek, fo
gyasztói tudatosság, tájékoztatás, kockázat
kommunikáció
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