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Kedves Barátunk!

Élelmiszereink veszélyben vannak. Néhány 
vegyszergyártó óriáscég laboratóriumaiba 

vitte legfontosabb élelmiszereink alapanyagait. 
Kísérletezés során újfajta élelmiszernövényeket 

állítottak elő, amelyek a természetben soha nem lé-
teztek: kukoricát, mely rovarirtót termel, szójababot, 

amely ellenálló a permetezőszerekkel szemben. Az 
amerikai kontinensen emberek milliói fogyasztanak 

jelöletlen, génmódosított összetevőket tartalmazó 
ételeket úgy, hogy esetleg nem is tudnak róla. És 

nálunk is lehet génmódosított (GM) szójával, kukoricával 
szennyezett élelmiszereket kapni. 

Füzetünkben röviden bemutatjuk, hogy miért is kell 
odafigyelnünk vásárláskor, hogy ne vegyünk génmó-

dosított növényeket: miért rossz ez a gazdaságnak, a 
termőföldeknek, a gazdáknak és a vásárlóknak. Sajnos az 

Európai Unió számos genetikailag módosított élőlény (GMO), 
máig kizárólag növény, forgalmazását engedélyezte, így hiába 

tilos hazai földeken a termesztésük, árucikként többféle módon 
is tányérunkba kerülhetnek.

Felmérésünket azért végeztük el, hogy segítsük azokat, akik 
nem akarnak génmódosított élelmiszereket enni. Kiadványunkból 

megtudható, melyek azok az élelmiszergyártók és -forgalmazók, 
amelyek garantálják, hogy nem árulnak génmódosított élelmiszere-

ket, és melyek azok, ahol nem lehet tudni, mi kerül a tányérunkba.

Használd Te is az ismertetőt vásárlásnál, támogasd azokat a gyártókat 
és értékesítőket, melyek garantálják a GMO-mentes élelmiszereket, 

és ha kell, tudasd kedvenc üzleteiddel, márkáiddal, hogy köszönöd, de 
nem kérsz génmódosított élelmiszert! Ahogy a tudatos vásárlók mondják: 

a pénzünk szavazat. Bárki bármit is gyártson, a választás mindig a mi 
kezünkben van: mi döntünk arról, hogy mi kerül bevásárlószatyrunkba.

Egészséges, génmódosítás-mentes élelmet Magyarországnak!

Tömöri Balázs
Greenpeace kampányfelelős
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MI A GÉNMÓDOSÍTÁS? 
NAGYON RÖVID

“TUDOMÁNYOSKODÁS”

Egy adott élőlénybe egy bármilyen 
fajú élőlény meghatározott tulajdon-
ságot hordozó génjeit juttatják be és 

késztetik működésre. Ily módon nem-
csak rokon faj génjeit használhatják fel, 

hanem törzsfejlődési értelemben akár 
teljesen különböző élő szervezetét is, 

például baktériumok, vírusok, állatok gén-
jeit is. A géntechnológia átlépi a különböző 

fajok közötti kereszteződést akadályozó, 
évmilliók alatt kialakult evolúciós korlátokat. 

Az így készülő, új tulajdonsággal rendelkező 
élelmiszernövényekből a kifejlesztő cég 

persze minél többet el akar adni. A kereske-
delmi forgalomban kapható génmódosított 

növények 95%-a kétféle dolgot tud: rovarölő 
szert termel és/vagy ellenáll egy totális gyomirtó 

szernek.

A világon négy ország termeszti a génmódosított 
növények közel 90%-át: az Egyesült Államok (53%), 

Argentína (18%), Brazília (11,5%) és Kanada (6,1%). 



MI A PROBLÉMA A GÉNMÓDOSÍTOTT
NÖVÉNYEKKEL?

Először is: nincs rájuk szükség. Valóban hasznos tulaj-
donságaik nincsenek és a lakosság nem akarja ezeket 
fogyasztani. Ezt nem csak környezetvédők mondják, 
hanem erre a következtetésre jutott a világ eddigi 
legjelentősebb agrár-élelmezésügyi kutatása is.

A Világbank, az ENSZ Élelmezési és Mezőgazda-
sági Szervezete (FAO), a Nevelésügyi, Tudo-
mányos és Kulturális Szervezete (UNESCO), az 
Egészségügyi Világszervezete (WHO) létrehozott 
egy tudományos testületet, akik három éven át 
a mezőgazdaság jövőjét kutatták és keresték a 
válaszokat arra, hogy miként csökkenthetjük a 
szegénységet és közeledhetünk a fenntart-
hatóság felé. A több mint 400 szakértőből 
álló csoport arra az eredményre jutott, hogy 
a mezőgazdasági célú génmódosítás nem 
csökkenti az éhezést és a szegénységet, 
nem segíti elő a társadalmi és környezeti 
fenntarthatóságot. A táplálkozás, 
egészség és vidéki megélhetés javí-
tásában sem jelent valódi megoldást. 
Ellenkezőleg: ehhez több kis, helyi táj-
fajtákat, minőségi élelmiszert termelő 
gazdaságra, családi gazdaságra 
van szükség.

A GMO-k terjedésének egyre 
világosabban látható környezeti, 
egészségügyi kockázatai van-
nak. Megjelenésük számos 
térségben káros társadalmi-
gazdasági változásokat 
okozott.  
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Kifejlesztésük igen költséges, egy-egy 
génmódosított növényfajta létrehozása akár 

százmillió dollárba is kerülhet. Ezért a bio-
technológiai óriáscégek abban érdekeltek, 

hogy a lehető leghamarabb megkezdhessék 
a génmódosított vetőmagok értékesítését. A 

független testületek által végzett hosszútávú 
egészségügyi és környezeti hatásvizsgálatokon 

alapuló engedélyezés tehát a kifejlesztő óriáscé-
geknek csak nyűg - úgyhogy ne csodálkozzon 

senki, hogy ilyen vizsgálatok elvégzéséhez nem 
kötik még az európai engedélyek kiadását sem…

„Az iparnak nincs joga olyan 
termékeket az emberiségre 

rákényszeríteni, amiknek 
biztonságát nem vizsgálták 

meg kielégítően.” Pusztai 
Árpád, a Skót Királyi Aka-

démia rendes tagja. 
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MIÉRT VESZÉLYES 
KÖRNYEZETÜNKRE?

Rovarirtó szert termelő GM-növényeknek 
akár minden sejtje is mérget termelhet. Akár 

ezerszer annyi mérget, ami Magyarországon 
egyszeri permetezésre engedélyezett mennyiség. 

El lehet képzelni, mennyire rossz ez a talajnak, a 
talajvíznek és az élővilágnak. 

A nagy dózisnak egészségügyi következményei 
lehetnek és nemcsak a megcélzott kártevők pusz-

tulhatnak el, hanem más élőlények is. A Darvas Béla 
professzor vezette tudományos kutatócsoport 2004-es 

vizsgálata szerint a kísérletben szereplő, rovarölő szert 
termelő GM-kukorica védett rovarokat is elpusztított. 

A folyamatosan kibocsátott méreg és a dózis miatt a 
megcélzott kártevők viszont pár év alatt ellenállókká 

válhatnak, és létrejönnek az ún. szuper-kártevők. Ezek a 
génmódosított növények nélkül egyáltalán nem vagy csak 

sokkal hosszabb idő alatt alakulnának ki. Innentől a gazda 
rákényszerül a cég újabb vegyszereinek vásárlására, mert a 

többi módszer többnyire hatástalan. Az eredmény? Minden 
sejtjével mérget termelő élelmiszernövények, ellenállóbb 

kártevők és még több mérget permetező gazdák.

Az uniós GMO-engedélyezési folyamat a lehetséges problémák 
nagyságához képest döbbenetesen felületes. Nem vizsgálja a 

felmerülő környezeti veszélyek nagy részét, mint ahogy a génmó-
dosított növények termesztésének gazdasági, társadalmi hatásait 

sem. Sőt, az egészségügyi hatásoknak is csak egy részét.  
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A GMO-knak a szeny-
nyezés egy újabb 

fajtáját is köszönhetjük, 
a “génszennyezést”. A 

génmódosított növények 
pollenje, magjai terjed-

nek és elszennyezhetik a 
hagyományos, nem génmó-

dosított növények szántóföld-
jeit is, sőt vadon élő rokon 

fajoknál is megjelenhetnek. Ez 
hosszú távon visszafordíthatat-

lan és ellenőrizhetetlen változá-
sokat okozhat a természetes 

élővilágban is. A génmódosítás 
nem ismer politikai határokat 

sem, a rovarok és szél terjesztik a 
GM-növények pollenjét. Ebből sok 

A géntechnológia mezőgazdasági és 
élelmiszer-ipari alkalmazásával három 

fő baj van.

• Tovább erősíti a nagyipari gazdaságokat, 
ami kevés munkahelyet, sok felhasznált 

vegyszert jelent - sok ezer hektáron végig 
ugyanazzal a növénnyel. Csökkenti a 

termesztett növények ezer féle szempontból 
fontos sokféleségét.

• Tovább nehezíti a kicsi, de minőségi élelmisze-
reket termelő gazdaságok helyzetét. A gazdákat 

kiszolgáltatja néhány globális vegyipari óriás-
nak. Az óriáscégeket hozzásegíti, hogy teljes 

ellenőrzést szerezzenek az élelmiszerlánc első 
eleme, a vetőmagvak fölött.

• A génszennyezéssel, a növekvő vegyszerhasználat-
tal tönkreteszi hagyományos, az ökológiai és biogaz-
daságok lehetőségeit.

minden következik, például az, 
hogy hosszútávon nem fér meg 
egymás közelében GM-vetőmagon 
alapuló, a hagyományos és a 
biogazdálkodás. Hiszen hamarosan 
az utóbbiak is génmódosítottak 
lesznek. 

A gazdák életét akkor is megnehe-
zítik a GM-növények, ha következő 
évben valami mást akarnak vetni. 
Az új vetés mellett a korábbi, gyom-
irtó szerre ellenállóvá tett génmó-
dosított növény elpusztíthatatlan 
szupergyomként ott marad, és 
vagy az addiginál is mérgezőbb 
vegyszerhez kell nyúlnia a gazdának 
vagy kézzel kell a gyomot irtania.
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MILYEN HATÁSSAL VAN A GAZDÁLKODÁSRA,
A GAZDÁKRA?

A fentiekből már sejthető. Akik hagyományos vagy 
biogazdaságot vezetnek, azok földjén a génszeny-
nyezés miatt előbb-utóbb, tetszik vagy nem tetszik, 
megjelenik a génmódosítás. Akik maguk próbálták 
ki a GM-növényeket, azoknak egyre több és több 
vegyszert kell használniuk, aminek nagy része a 
talajban, a vízben és bennünk, a fogyasztókban 
köt ki. 

A gazdáknak, és így a gazdaságnak is fontos 
szempont, hogy Európában kiváló piaca van 
a bizonyítottan GMO-mentes termékeknek, 
élelmiszereknek, ami a magyar gazdáknak 
jelentős versenyelőnyt jelent.

©Greenpeace/Alexandra Buxbaum



VESZÉLYES EGÉSZSÉGÜNKRE?

2010 elején az Európai Bizottság európai 
termesztésre engedélyezett egy Amflora 

nevű génmódosított burgonyát, ami olyan 
gént  tartalmaz, amelynek hatására ellenálló-

képesség alakulhat ki bizonyos antibiotiku-
mokkal szemben, állapította meg az  Egész-

ségügyi  Világszervezet (WHO) és az  Európai 
Gyógyszerügynökség (EMEA).

Potenciális veszély, hogy a génmódosított 
élelmiszernövények ismeretlen fehérjéket, mérgező 

és allergiát okozó anyagokat termelnek. Pusztai 
Árpád biokémikus kísérleteiben egy másik, később 

nem engedélyezett génmódosított burgonyával táplált 
patkányokon kóros elváltozások keletkeztek. Azóta 

ugyan a biotechnológiai óriáscégek még nehezeb-
ben adnak vetőmagokat a független kutatóknak, mégis 

számos újabb vizsgálat jelzi a szaporodó veszélyeket. A 
GMO-k fogyasztása egyes kísérleti állatoknál vastagbélrák 

kialakulásához, allergiás reakciókhoz, máj- és veseprob-
lémákhoz, lassabb fejlődéshez vezetett, vagy felborította a 

máj és hasnyálmirigy működését. 

Végeztek olyan kutatást is, amely során a GM-növények által 
termelt mérget kimutatták az állapotos kismamák vérében és 

magzatukban is.

2012 őszén újabb aggodalomra okot adó tanulmány látott 
napvilágot: a francia Séralini professzor több mint 2 éven át tartó 

kutatása kimutatta, hogy egy, az EU-ban élelmiszerként és takar-
mányként is engedélyezett génmódosított kukorica fogyasztása, 

valamint a vele együtt is alkalmazott RoundUp® totális gyomirtó 
szer megrövidítette a patkányok élettartamát és tumort, illetve máj- és 

vesekárosodást okozott a kísérleti állatokban. 

A génmódosított növényeket gyártó cégek nem csak a professzor 
módszereit és eredményeit vitatják, hanem más esetekben is hatékonyan 
akadályozzák a független kutatások nyilvánosságra hozatalát. 
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A GÉNMÓDOSÍTOTT ÉLELMISZEREK
TÁPLÁLJÁK A VILÁG ÉHEZŐIT?

Szerintünk egyáltalán nem. Nem ezért állítot-
ták elő őket, és nem is teremnek többet. Egy 
génmódosított fajta kifejlesztése körülbelül 
22 milliárd forint (100 millió USD) költséggel 
járhat. Ennyi pénzt nem azért fektetnek az 
egymással versengő profitorientált vegyipari 
óriáscégek a génmódosított vetőmagba, 
hogy a világ éhezőit táplálják. A világon 
mindenki számára elegendő élelmiszert 
tudunk előállítani, csak igazságosan 
kellene elosztani, hogy mindenkinek 
jusson. 

A Világbank, az UNESCO, a FAO 
és a WHO közös ‘Válaszúton 
a mezőgazdaság’ című tanul-
mánya már 2008-ban rámu-
tatott, hogy a génmódosítás 
nem csökkenti az éhezést és 
a vegyszerhasználatot, nem 
növeli a terméshozamokat, 
nem járul hozzá a vidéki 
életlehetőségek javulásához. 
Sok esetben ennek az 
ellenkezőjét teszi, hiszen 
az óriási területeken 
genetikailag azonos, így a 
kártevőknek jobban kitett 
ültetvények elterjedése 
éppen az éhezés növe-
kedéséhez vezethet a 
fejlődő országokban.

Röviden összefoglalva: a listában a legnagyobb gyártók és forgalmazók 

szerepelnek. A listát úgy állítottuk össze, hogy meglévő adatbázisokat, statisz-

tikai adatokat vetettünk össze a valósággal, néhány hazai településen található 

élelmiszerbolt polcain található választékkal. A cégeknek levelet írtunk és kértük 

őket, hogy kérdőívünket kitöltve küldjék vissza. A visszaérkező adatokat feldolgoz-

tuk, a válaszokat elemeztük. A nem válaszoló cégeknek küldtünk egy második, 

emlékeztető levelet. A válaszok alapján készült el a kiadványban szereplő piros-

zöld táblázat. Az EU-s jogszabályok sajnos nem követelik meg, hogy a tejterméket, 

tojást, húsárut tartalmazó élelmiszerek esetén jelölni kelljen, hogyha az állatok 

génmódosított takarmányt ettek. A kiadványunkban zöld színnel szereplő cégek 

sem erre vállaltak garanciát. A garanciát nem vállaló vagy nem válaszoló cégek 

kiadványunkban piros jelöléssel szerepelnek.

Fontos megjegyezni, hogy az alábbiakban közölt lista a cégek GM-élelmiszerekre 

vonatkozó álláspontját tükrözi, nem a Greenpeace termékvizsgálatán alapszik!

 A közölt listát honlapunkon az esetleges új információkkal

(greenpeace.hu/gmokisokos) folyamatosan frissítjük. 

A. Adatgyűjtés.
A kisokos készítése során az alábbi helyekről gyűjtöttünk adatokat az élelmiszer-ipari 

szereplőkről.
• A Greenpeace 2004-es meglévő adatbázisa

• HBI Marketing Adatok - Központi Statisztikai Hivatalnál (KSH) ingyen hozzáférhető 

• KSH Céginformációs adattára

• HVG Online - Az 500 legnagyobb árbevételű hazai cég listája (gyártók)

• HVG Online - A TOP 100 legtöbbet adózó hazai cég listája (forgalmazók)

• FMCG adatbázis: fmcggyartok.blogspot.com

• Greenpeace aktivisták 13 szupermarket egy-egy termékcsoportját mérték fel, 

38 földrajzilag egymástól jelentős távolságokra lévő települések üzleteiben feljegyez-

ték, mely gyártók termékei találhatók meg ténylegesen a polcokon.

B. A cégek elérhetőségeit saját honlapjaik alapján pontosítottuk.

C. Különféle termékcsoportok szerinti jelentősebb cégeket kiválasztottuk.

D. Levelet küldtünk a cég vezetősége számára kéréseinkkel.

E. Figyelmeztető levelet küldtünk a nem válaszolóknak.

F. A cégektől érkező válaszleveleket értékeltük és kategóriákba soroltuk.

©Greenpeace/Cabras
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HOGYAN KÉSZÍTETTÜK AZ ISMERTETŐT?

Röviden összefoglalva: a listában a legnagyobb gyártók és forgalmazók 

szerepelnek. A listát úgy állítottuk össze, hogy meglévő adatbázisokat, statisz-

tikai adatokat vetettünk össze a valósággal, néhány hazai településen található 

élelmiszerbolt polcain található választékkal. A cégeknek levelet írtunk és kértük 

őket, hogy kérdőívünket kitöltve küldjék vissza. A visszaérkező adatokat feldolgoz-

tuk, a válaszokat elemeztük. A nem válaszoló cégeknek küldtünk egy második, 

emlékeztető levelet. A válaszok alapján készült el a kiadványban szereplő piros-

zöld táblázat. Az EU-s jogszabályok sajnos nem követelik meg, hogy a tejterméket, 

tojást, húsárut tartalmazó élelmiszerek esetén jelölni kelljen, hogyha az állatok 

génmódosított takarmányt ettek. A kiadványunkban zöld színnel szereplő cégek 

sem erre vállaltak garanciát. A garanciát nem vállaló vagy nem válaszoló cégek 

kiadványunkban piros jelöléssel szerepelnek.

Fontos megjegyezni, hogy az alábbiakban közölt lista a cégek GM-élelmiszerekre 

vonatkozó álláspontját tükrözi, nem a Greenpeace termékvizsgálatán alapszik!

 A közölt listát honlapunkon az esetleges új információkkal

(greenpeace.hu/gmokisokos) folyamatosan frissítjük. 

A. Adatgyűjtés.
A kisokos készítése során az alábbi helyekről gyűjtöttünk adatokat az élelmiszer-ipari 

szereplőkről.
• A Greenpeace 2004-es meglévő adatbázisa

• HBI Marketing Adatok - Központi Statisztikai Hivatalnál (KSH) ingyen hozzáférhető 

• KSH Céginformációs adattára

• HVG Online - Az 500 legnagyobb árbevételű hazai cég listája (gyártók)

• HVG Online - A TOP 100 legtöbbet adózó hazai cég listája (forgalmazók)

• FMCG adatbázis: fmcggyartok.blogspot.com

• Greenpeace aktivisták 13 szupermarket egy-egy termékcsoportját mérték fel, 

38 földrajzilag egymástól jelentős távolságokra lévő települések üzleteiben feljegyez-

ték, mely gyártók termékei találhatók meg ténylegesen a polcokon.

B. A cégek elérhetőségeit saját honlapjaik alapján pontosítottuk.

C. Különféle termékcsoportok szerinti jelentősebb cégeket kiválasztottuk.

D. Levelet küldtünk a cég vezetősége számára kéréseinkkel.

E. Figyelmeztető levelet küldtünk a nem válaszolóknak.

F. A cégektől érkező válaszleveleket értékeltük és kategóriákba soroltuk.

©Greenpeace/Cabras

©Falk Heller/Argum/Greenpeace

Kitéphető ismertető!

Kérünk, hogy vásárláskor vidd magaddal és használd!© Michael Desjardins/Greenpeace



Tesco Globál Áruházak Zrt.

GM-mentességet NEM garantáló értékesítők

GM-mentességet garantáló értékesítők

GM-mentességet csak saját termékeire garantáló értékesítők

ALDI Magyarország Élelmiszer Bt.

CO-OP Hungary Zrt.

Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt.

Penny Market Kft.

SPAR Magyarország Kft.

Auchan Magyarország Kft.

CBA Kereskedelmi Kft.

G’Roby Centrum Kft.

METRO Kereskedelmi Kft.

Reál Hungária Élelmiszer Kft.

ÉRTÉKESÍTŐK LISTÁJA
A hazánkban jelenlévő legjelentősebb élelmiszer-forgalmazók közül többen 
forgalmaznak saját márkás termékeket és más élelmiszergyártók termékeit 
is. Kérdőívünkre beérkezett válaszok után látható, hogy mely cégek garan-

tálták általuk forgalmazott termékek GMO-mentességét és melyek nem:



Alföldi Tej Kft. Magyar tej, Alföldi tej

Cserpes 
sajtműhely

Cserpes tejek, sajtok, 
joghurtok, Cserpes rudi

Danone Kft. Joghurtok: Activia, 
Actimel, Könnyű és 
Finom, Danone Görög, 
Densia,  Danonino, 
Danette

Eru Hungária Kft. Camping, Margaréta, 
Mackó sajttermékek

Friesland Campi-
na Hungária Zrt.

Milli, Mia termékek

Kőröstej Kft. Hajdúsági, Kőrösi, 
Dráva sajtok

Naszálytej Zrt. Fittej, Dunatej,  Zöld-
farm biotejtermékek, 
Alve joghurtok, Toffini 
tofuk

Natura Margarin 
Kft.

Bords Eve, Linco, 
Vénusz, Waja, Dana 
margarin

SOLE-MIZO Zrt. Farmer tej, Sole 
tejtermékek, Mizo 
tejtermékek

Tolnatej Zrt. Tolle termékek

Zott Hungária 
Kereskedelmi Kft.

Jogobella, Szívecske 
joghurtok

garantálja

 TEJTERMÉKEK

nem garantálja

tejek, sajtok, joghurtok, vajak, margarinok

MEGGLE Kft. Meggle termékek

Minna Tejipari Zrt. Minna, Sissy, Dini 
tejtermékek

Nagisz Zrt. Alföldi tej beszállítója

Pannontej Tej-
termékgyártó és 
Kereskedelmi Zrt. 

Medve, Karaván, 
Mackó , Krajcár, Mil-
kana, Tihany Válogatás, 
Csárdás kockasajt

Unilever Magyar-
ország Kft.

Bertolli, Delikát, Delma, 
Flóra, Ráma margarin

GYÁRTÓK LISTÁJA
A következő oldalakon láthatod, hogy a legnagyobb hazánkban 

(is) jelenlévő élelmiszergyártók közül melyek azok, akik garantálták 
élelmiszereik GMO-mentességét és melyek nem.



Her-Csi-Hús  Kft. Hercsi hústermékek, 
Bocsi prémium csirke-
termékek

Hungary Meat Kft. Pini hústermékek

Kálmánházi Barom-
fifeldolgozó Kft.

Kálmánházi baromfiter-
mékek

Marathon-Foods 
Kft. 

Marathon hústermékek

Podravka-Interna-
tional Kft.  

EVA tengeri halkészít-
mények

Szegedi Paprika 
Zrt.

Uzsi májasok, Snack 
pástétomok, Bomba 
vagdaltak, King Kacsa- 
és libatermékek, Házias 
Ízek krémek, Menü 
készételek

HÚSIPARI TERMÉKEK

nem garantálja

CGC Hungary Kft. 
(GLOBUS)

Globus, Globus Kids 
konzervek

Debreceni Cso-
port Húsipari Kft

Kaiser Arany, Kaiser 
Grill, Kaiser Májas, 
Kaiser Éléstár, Kaiser 
Disznótoros,  Gastro, 
Finomimo termékek

Fish and Food 
Kft. 

Kunsági konzervek, 
CBA készétel konzer-
vek, SPAR májasok és 
készétel konzervek.

Gallicoop Pulyka-
feldolgozó Zrt. 

Gallicoop félkész és 
gyorsfagyasztott  ételek, 
felvágottak

Gyulai Húskom-
binát Zrt. 

Gyulai kolbászok, 
kenősáruk, szalámik, 
melegszendvicskrémek

HAME Hungária 
Kft.

HAME és GLOBUS hús 
konzervek

Hering-Trade Kft. Balcerzak hústermékek,  
Classic szalámi, Delikát 
baromfisonka, Stock-
meier szalámi

HUNGERIT Zrt. Valdor, Delko termékek

Kiskunhalasi 
Baromfifeldol-
gozó Zrt.

Kiskunhalasi kacsa- és 
libatermékek

Kométa99 Kft. Kométa, Kemecés 
termékek

Master Good Kft. Master Good, Tanyasi 
Csirke, BBQ termékek

Merian Foods Kft. Rex ciborum, Orsi, Orsi 
Retro, Aletta húster-
mékek

Natural Meat Kft. Mirelit Food, Bábolna 
termékek, Natural Meat

Pápai Hús 1913 
Kft. 

Pápai hústermékek

garantálja

Pick Szeged Zrt. Pick téliszalámi, 
kolbászok, penészes 
szalámik és kolbászok

Sága Foods ZRt. Sága hústermékek

Szerencsi 
Mezőgazdasági 
Zrt. (Húsüzem)

Szerencsi hús, tojás

Wiesbauer-
Dunahús Kft.

Wiesbauer Exquisit 
hústermékek

Zimbó Húsipari 
Termelő Kft.

Zimbo hústermékek



Borsodi Sörgyár 
Zrt. 

Borsodi sör, Borsodi 
friss

Coca-Cola HBC 
Magyarország Kft.

Coca -cola, Cherry 
Coke, Fanta, Sprite, 
Kinley, Lift, Natur 
Aqua, Cappy, Nestea, 
Powerade

Danone Kft. ásványvizek

Dreher Sörgyárak 
Zrt. 

Dreher sör

DunaPro Busi-
ness Kft.

Martini, Bacardi

EKO Kft. EKO gyümölcslevek

Győri Szesz és 
Likőrgyár Zrt.

Lloyd alkoholos italok, 
Butykos alkoholos 
italok, Stampó, Tipli

Heineken Hungá-
ria Sörgyárak Zrt. 

Heineken sör

Kecskeméti 
Likőripari Zrt.

Pajor pálinka, 
Kecskeméti pálinkák, 
Napoleon termékcsa-
lád, Tesco saját márkás 
termékek

Maspex Olympos 
Kft. 

Apenta ásványvíz, Figo, 
Kubu, Topjoy, Olympos 
üdítők

Nestlé Hungária 
Kft. 

Nestea, Nestle Aquarel 
ásványvíz

Pölöskei Szörp 
Kft.

Pölöskei szörpök, 
gyümölcslevek, 
citromízesítő, Aquafitt 
ásványvíz

Rauch Hungária 
Kft. 

Happy day, Bravo 
gyümölcslevek, Rauch 
Ice-T, Nativa vizek, 
Yippy üdítőitalok

Sió Eckes 
Élelmiszergyártó 
Kft. 

Sió gyümölcslevek, 
Hohes C, Yo szörp, Sió 
Vitatigris, Szentkirályi 
ásványvíz

Fövárosi 
Ásványvíz és 
Üdítőital Zrt.

Pepsi, 7Up, Mirinda, 
Schweppes, Tropicana, 
Toma Juice, Lipton 
Ice tea, Gatorade, 
Kristályvíz

Pernod Ricard 
Hungary Kft.

Ballantine’s whisky, 
Jameson ír whiskey, 
Becherovka, Havanna 
rum, Absolut Vodka, 
Garonne vermutok 

Szikrai Borászati 
Kft.  

Piroska szörpök, 
Biovita szörpök, zöld-
ség- és gyümölcslevek, 
Kunsági borok, Tini 
pezsgők

Szobi Italgyártó 
Kft.  

Szobi szörpök, 
gyümölcsitalok, 
paradicsomlé, Golden 
Valley zöldséglevek

 ÜDÍTŐITALOK, SZESZES ITALOK
Szénsavas és rostos üdítőitalok, sörök, borok, röviditalok

Szentkirályi 
Ásványvíz Kft. 

Szentkirályi ás-
ványvizek, ízesített 
vizek

Tokaj Kereskedő-
ház Zrt.

Tokaji borok, borkülön-
legességek

Törley Pezsgő-
pincészet Kft. 

Törley pezsgők

Zwack Unicum 
Nyrt. 

Unicum, Unicum Next, 
Vilmos, Fütyülős, St. 
Hubertus, Kalinka 
alkoholos italok

nem garantálja
Her-Csi-Hús  Kft. Hercsi hústermékek, 

Bocsi prémium csirke-
termékek

Hungary Meat Kft. Pini hústermékek

Kálmánházi Barom-
fifeldolgozó Kft.

Kálmánházi baromfiter-
mékek

Marathon-Foods 
Kft. 

Marathon hústermékek

Podravka-Interna-
tional Kft.  

EVA tengeri halkészít-
mények

Szegedi Paprika 
Zrt.

Uzsi májasok, Snack 
pástétomok, Bomba 
vagdaltak, King Kacsa- 
és libatermékek, Házias 
Ízek krémek, Menü 
készételek

garantálja



LEDO Kft. King, Quattro jég-
krémek 

Nowaco (Hun-
gary) Kft. 

Prima jégkrém

Pannon 2000 Kft. Koral jégkrém

Unilever Magyar-
ország Kft.

Carte D’or, Algida 
termékek

Bio Partner Kft. Holle baby tápszerek

Hipp Kft. Combiotic tápszer, Hipp 
gyümölcslé, gyümölcs-
pép, főzelék, tejpép, 
kekszek, bébivíz

HAME Hungária 
Kft.

Hame és Globus 
bébiételek

Medico Uno 
Pharma Kft. 

Humana tápszerek és 
bébiételek

Nestlé Hungária 
Kft. 

Mövenpick, Kaktus 
jégkrémek

Nestlé Hungária 
Kft. 

Nestlé bébiételek

Numil Kft. Milumil tápszer, tejpép, 
gabonapép

Pacific Óceán 
Tartósítóipari Kft. 

Pacific bébiételek, 
Pacific Bio termékcsalád

Presto-Pilot Kft. Bio- és reformélelmi-
szerek, bébiételek

Univer Product 
Zrt. 

Univer bébiételek, Kecs-
keméti bébiételek

Bonduelle Cen-
tral Europe Kft. 

Bonduelle gyorsfagyasz-
tott zöldségek

FARM FRITES 
HUNGARY Kft. 

Farm Frites fagyasztott 
burgonyatermékek

FEVITA - 
Székesfehérvári 
Hűtőipari NyRt.

Fevita gyorsfagyasztott 
zöldség- és gyümölcs-
termékek

Hering-Trade Kft. Fagyasztott hústermékek

Mirellite Mirsa 
Zrt. 

Mirsa fagyasztott 
gyümölcsök, zöldségek, 
tésztafélék

PENTAFROST 
Élelmiszeripari 
Kft.

Pentafrost fagyasztott 
zöldségek, gyümölcsök

Gergely 
Gasztronomi Kft.

Gergely öntetek, 
fagyasztott gombócok, 
derelyék

Jégtrade Kft. Jégtrade fagyasztott 
gyümölcsök és zöldsé-
gek, Delfin fagyasztott 
halak

LEDO Kft. Mirelit zöldségek

Nowaco 
(Hungary) Kft. 

Nowaco fagyasztott 
termékek

BÉBIÉTELEK

garantálja

garantálja

JÉGKRÉMEK

FAGYASZTOTT TERMÉKEK

garantálja

nem garantálja

nem garantálja



Izsáki Házitészta 
Kft.

Izsáki száraztészták, 
Gusto száraztészták, 
Coop és CBA saját 
márkás termékei

Mary-ker Pasta 
Kft. 

Korona száraztészta

Naponta Kft.  Durillo tészta

Soós Tésztaipari 
Kft. 

Soós száraztészták, 
Soós Premio tészták

Szerencsi 
Mezőgazdasági 
Zrt. 

Szerencsi tojások, 
tojásporok

Vital Eggs Kft. Vitaleggs tojások

Babják és Fiai Kft. Babják száraztészták, 
Ragazza kukoricadara

Farm Tojás Kft. Farm tojás

Gyermely Zrt. Gyermelyi tészta, liszt, 
Vita tojás

Hungaro Pasta 
Kft. 

Hungaro Pasta száraz-
tészták, Históriás tészta

Latinum Zrt. Barilla tészta, Colavita 
tészta, Wasa extrudált 
kenyerek

Pásztortűz Száraz-
tészta Készítő Kft.

Pásztortűz száraz-
tészták

SokFood Kereske-
delmi Kft. 

Kelemen száraztészták

Ceres Sütőipari 
Zrt. 

Ceres Sütő toastke-
nyerek, Leon termékek, 
Ripsz-ropsz elősütött 
termékek, Ceres bio 
kenyerek, Slimmm 
kenyércsalád, Norbi 
Update péktermékek

Ferrosüt Sütő- és 
Édesipari Kft.  

Ferrosüt kenyerek, 
zsemlemorzsa

FORNETTI KFT. Fornetti pékáruk

ISAR 2000 Kft. Princess péksütemé-
nyek

Polus Coop Zrt. 
Pannonbrot Sütő-
ipari és Kereske-
delmi Üzletág

Kenyerek, pékáruk

Protheus-Gold 
Kft. (Lipóti 
Pékség)

Lipóti kenyerek, 
pékáruk

Roll Zrt. Pr1mer péktermékek

Príma Pék 
Sütőipari Kft.

hagyományos péksü-
temények, kenyerek

Vita-Sütő Kft. Pékáruk

SZÁRAZTÉSZTÁK, TOJÁSOK

SÜTŐIPARI TERMÉKEK
Kenyerek, péksütemények, zsemlemorzsák

garantálja

garantálja nem garantálja

nem garantálja



Aranyfácán 
Product Kft. 

Aranyfácán 
paradicsomsűrítmények

Bonduelle 
Central Europe 
Kft. 

Bonduelle zöldségek, 
szószok, savanyúságok

CGC Hungary Kft. 
(GLOBUS)

Globus, Globus Kids 
konzervek

Csépány és 
Társai Kft. 

Mátra konzervek

EKO Kft. EKO konzervek, 
savanyúságok, lekvárok

HAME Hungária 
Kft.

HAME és GLOBUS 
zöldségkonzervek

KOCHs Torma 
Kft. 

Koch’s torma, Koch’s 
junior mustár, kethup, 
Kiskunfélegyházi 
tormakészítmények, 
Koch’s salátaöntet

Pacific Óceán 
Tartósítóipari Kft. 

Pacific dzsemek, Magico 
Frutteto dzsemek, 
Ízemlékek lekvárok, Fruit 
Selection dzsemek, Pa-
cific Bio termékcsalád, 
Jelly poharas lekvárok, 
Óceán sütőlekvárok, 
gyümölcssajtok, 
mézhelyettesítők

REGE Szatmári 
Konzervgyár Kft.

 

Rege befőttek, 
savanyúságok, zöldsé-
gek, biotermékek

Mars Magyar-
ország Értékesítő 
Bt. 

 Uncle Ben’s, Dolmio 
szószok

Unilever Magyar-
ország Kft.

Knorr készítmények

Vitamór Kft. Vitamór lekvárok, 
befőttek és sa-
vanyúságok

Univer Product 
Zrt. 

Univer majonéz, 
ketchup, egyéb krémek, 
Piros Arany, Erős 
Pista,  salátaöntetek, 
Kecskeméti lekvárok, 
Kecskeméti paradicsom-
szószok, konzervek

ZENTIS Hungária 
Bt.

Zentis lekvárok, 
mogyorókrém

KONZERVEK
Konzervek, szószok, öntetek, lekvárok

garantálja

nem garantálja



1. Magyar Cukor 
Manufaktúra Kft.

Cukormanufaktúra, 
Diamant cukor

ABO HOLDING 
Zrt.

Abo liszt, kukoricadara

Bunge Zrt. Vénusz, Floriol étolaj

BUSZESZ 
Élelmiszeripari 
Zrt.     

Chef ecetek

Első Pesti Malom 
és Sütőipari Zrt.

lisztek

KOCHs Torma Kft. Beaufor francia ecet

Magyar Cukor Zrt. Koronás cukor, 
Baneo és Süssina 
édesítőszerek

Nagykun 2000 
Mg. Zrt.

Nagykun rizs

Naszálytej Zrt. Toffini tofuk

Ed.Haas Hungaria 
Kft.

 Haas szójakeverék

Gyermely Zrt. Gyermelyi liszt

Latinum Zrt. Riso Gallo rizs, Olitalia 
olaj, D’Amico olíva-
bogyó

Pannonmill Zrt. Vitamill lisztek, Bio 
lisztek

Riceland 
Magyarország Kft. 

Rizs: Himalaya, Great 
lakes, Italian risotto, 
Samurai sushi, Thai 
jasmine rizs, Opál rizs, 
Gyors rizs, Konyhakész 
rizs

Solió Kft. Solió napraforgóolaj, 
tökmagolaj, szezámolaj

Szarvasi Agrár 
Zrt.

Szarvasi rizs, Kony-
hakész rizs, Gyors rizs

ALAPVETŐ ÉLELMISZEREK
rizs, olaj, ecet, cukor, szója

garantálja

nem garantálja



Benei és társa 
Kft.

Benei sütemények, 
nápolyik

Bonbonetti 
Choco Kft. 

Tibi, Cherry Cream, 
Bonbonetti, Happy Jelly, 
Americana, Marika táb-
la, Duna kavics, Francia 
drazsé, Gradina drazsé, 
Arany kakaópor, Norbi 
Update tejcsokoládé

Chio Magyar-
ország Kft. 

Chio chips, krékerek, 
mixek, magvak, Pom-
Bär, Chio Premium 
termékek

Dr. Oetker 
Magyarország 
Élelmiszer Kft.

Dr. Oetker Gála, Aranka 
pudingpor, süteménypo-
rok, Choco-choco italpor

DunaPro 
Business Kft.

Berry croissant, 
Canderel, Pötyi édesítő, 
Ricola cukorka, Twinner 
rágó, Casa Fiesta chips

Ferrero Magyar-
ország Kft.

Raffaello, Ferrero 
Rocher, Pocket Coffe, 
Mon Cheri, Kinder, 
Duplo csokoládé, Tic-tac 
cukorka, Nutella

Győri Keksz Kft. Győri Jó reggelt! Győri 
Édes, Pilóta keksz, Tuc 
keksz, Negro cukor, 
Albert keksz, Győri 
nápolyi, Tele krékerek

HARIBO Hun-
gária Kft. 

Haribo gumicukor, 
Maoam

Kraft Foods 
Hungária Kft. 

Milka, Cote d’Or 
csokoládé, Sport szelet, 
Jacobs kávé

Maresi Foodbro-
ker Kft.

Maresi kávétejek, Biotej, 
kávékrémporok

Maspex Olympos 
Kft. 

Inka, La Festa kávé, 
Ecoland tea, Brumi 
gabonapelyhek

Naponta Kft. Cerbona müzli, müzli-
szelet, Walt Disney 
gabonapehely

Nestlé Hungária 
Kft. 

Boci csoki, Hello Kitty 
édességek, Kit-Kat

Segafredo 
Zanetti Hungária 
Kft. 

Segafredo kávék

Stork Hungária 
Kft.

Merci, Toffifee, Knop-
pers, Nimm2, Mamba, 
Werther’s Original 
cukorka, Riesen és 
Campino édességek

Szamos Marcipán
Édesipari 
Termelő és 
Kereskedelmi Kft. 

Szamos csokoládék, 
marcipánok, cukrász-
sütemények

Szerencsi Bon-
bon Kft.

Szerencsi konyakmeggy, 
csokoládé, desszertek

Tschibo Buda-
pest Kft. 

Tschibo kávék

Urbán és Urbán 
Kft.

Urbi kekszek, cso-
koládé, puszedlik, 
nápolyik, sajtos tallér, 
teasütemények

Wrigley Hungária 
Kft.

Wrigley és Orbit 
rágógumik

ZENTIS Hungária 
Bt.

Zentis mogyorókrém, 
csokoládék, marcipánok

garantálja

ÉDESSÉGEK, KÁVÉK, TEÁK
Cukorkák, édességek, ropogtatnivalók, chipsek, kávék, teák, pezsgőtabletták



Fővárosi 
Ásványvíz és 
Üdítőital Zrt.

 Lay’s, Cheetos chipsek

G.I.F.T. Kft Lindt csokoládé, Vivil 
cukorka, Lorenz snack, 
Loacker nápolyi, 
Belgian praline

Latinum Zrt. Mulino Bianco kekszek, 
Lavazza kávé

Mars Magyar-
ország Értékesítő 
Bt. 

Mars, Snickers, Bounty, 
M&M’s, Milky Way, Twix 
csokoládé

Miss Popcorn Kft. Miss popcorn pat-
togatott kukorica, 
vattacukor

Stühmer Kft. Stühmer csokoládék, 
Magyarország desszert, 
Hollóházi Százszorszép 
desszert, kakaópor

Szilasfood Kft. Váncza pudingok,  
Cremo kávéízesítő

Unilever Magyar-
ország Kft.

Lipton, Saga teák

Böllér Kft. Böllér fűszerek, Laci 
bácsi fűszerei, Kony-
havarázs ételízesítő, 
Reform ételízesítő

Gilan Trading Kft. Kalifa, Gold for you 
magvak, aszalványok

Házi Piros Paprika 
Kft.

HA paprikaőrlemény, 
fűszerek, Vito ételízesítő

Hungaro Casing 
Kft.

Fűszerkert fűszerek

Mogyi Kft. Mogyi magvak, 
aszalványok, Micropop  
kukorica

Podravka-Interna-
tional Kft.  

Vegeta ételízesítő 

Kalocsai 
Fűszerpaprika Zrt.

Kalocsai fűszerpaprika, 
Kalocsai Arany 
ételízesítő, Kalocsai 
paprikakrém, majonéz

Kotányi Hungária 
Kft. 

Kotányi fűszerek, sók, 
biofűszerek

Naturfood Kft. Naturfood aszalványok

Nestlé Hungária 
Kft. 

Maggi leveskockák, 
levesporok

Nobilis Zrt. Nobilis aszalványok

Szilasfood Kft. Lucullus fűszerek, 
pácok, salátaöntetek,  
Szilas termékek

Unilever Magyar-
ország Kft.

Knorr levesporok

nem garantálja

nem garantálja

ÉDESSÉGEK, KÁVÉK, TEÁK
Cukorkák, édességek, ropogtatnivalók, chipsek, kávék, teák, pezsgőtabletták

garantálja

SZÁRÍTMÁNYOK, FŰSZEREK
Gyümölcs- és zöldségporok, fűszerek, szárított gyümölcsök és zöldségfélék



growingdoubt.org

gmwatch.org

genet-info.org

bdarvas.hu/gmo 
foeeurope.org/gmos 

zpok.hu/genmanipulacio/ 
lmv.hu/genpiszka 

Pusztai Árpád - Bardócz Zsuzsa: A genetikailag módosított 

élelmiszerek biztonsága című könyv

mek.oszk.hu/03200/03216/html/ 

kormany.hu/download/2/9d/20000/GenetEM.pdf

Darvas B.: Mezőgazdasági géntechnológia - Elsőgenerációs 

GM-növények
mek.oszk.hu/09900/09926/

Darvas B. és Székács A.: Az elsőgenerációs géntechnoló-

giai úton módosított növények megítélésének magyarorszá-

gi háttere
mek.oszk.hu/09900/09933/

Dr. Heszky László Agroforum-ban, Tanuljunk “gén-

technológiául” címmel megjelent cikksorozata      

 mkk.szie.hu/dep/genetika/pdf/Heszky/

Marie-Monique Robin: Monsanto szerint a világ című könyv

Tóth Gábor: Génháború - A genetikailag módosított 

élelmiszerek kockázatai című könyv

Jeffrey M. Smith: Genetic Roulette - The Documented 

Health Risks of Genetically Engineered Foods című könyv

greenpeace.hu/Mivel-foglalkozunk/GMO-es-mezgazdasag/

greenpeace.org/international/en/campaigns/agriculture/ 

INFORMÁCIÓRA ÉHES OLVASÓKNAK NÉHÁNY 

JAVASOLT LELŐHELY
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¹ Az EU címkézési jogszabályá-
nak értelmében, ha egy élelmiszer 

valamely összetevője 0,9%-ban 
vagy annál nagyobb mértékben 

tartalmaz génmódosított összetevőt, 
akkor ezt a tényt fel kell tüntetni a 

terméken. Az olyan 0.9% alatti gén-
szennyezést tartalmazó terméket nem 

kell címkézni, amelyek esetén a cég be 
tudja bizonyítani, hogy a génszennyezés 

nem volt elkerülhető. Ha azonban egy 
termék úgy tartalmaz GMO-t, hogy a GM 

összetevő 0,9 % alatti mennyiségben van 
jelen, de tudatosan került a termékbe, azon 

az alacsonyabb GMO tartalmat is kötelezően 
fel kell tüntetni. Annak megállapítása érde-

kében, hogy ezen anyag előfordulása véletlen 
és technológiailag elkerülhetetlen, a vállalko-
zóknak bizonyítaniuk kell tudni az illetékes 

hatóság felé, hogy megfelelő lépéseket tettek az 
ilyen anyag előfordulásának elkerülésére.

GÉNMÓDOSÍTOTT ÉLELMISZEREK MAGYARORSZÁGON

Igaz ugyan, hogy génmódosított növényeket termeszteni nem lehet 
Magyarországon, de áruként, boltjainkban élelmiszerként és hazai 
istállókban takarmányként jelen vannak. Különösen az amerikai 
élelmiszerek és összetevők esetén lényegesen nagyobb a veszély, 
hogy génmódosított kukorica, szója vagy repce van bennük. 
Jelenleg az EU-ban mintegy 130 génmódosított fajtának van,  
vagy lehet rövidesen engedélye. Az uniós címkézési jog-
szabályok megkövetelik¹, hogy a génmódosított összetevőt 
tartalmazó élelmiszerek csomagolásán ezt fel kell tüntetni. 
Minden egyes génszennyezési eset növeli az esélyeit, hogy 
génmódosított összetevő kerüljön ételeinkbe. 
A Greenpeace 2005-ben három cég húskonzervjében talált 
jelöletlen génmódosított szóját. Aktivistáink akciói után 
lekerültek a polcokról e termékek, és a gyártók, illetve 
forgalmazók is elővigyázatosabbak lettek az import 
élelmiszerekkel, élelmiszer-alapanyagokkal szemben. 
Meg kell jegyezni, hogy sajnos az uniós címkézési jog-
szabályok nem követelik meg azt, hogy a tejterméket, 
tojást, húsárut tartalmazó termékek esetén jelölni 
kelljen, hogyha az állatok génmódosított takarmányt 
ettek. Legtöbbünk asztalára mindenképpen eljut 
tehát a géntechnológia.   
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GMO ÉS A DEMOKRÁCIA

Az európaiak mintegy 70%-a nem kíván 
génmódosított élelmiszert fogyasztani. 

2005-2006 között a Greenpeace vezette 
civil koalíció több mint 1 millió európai állam-

polgár aláírását gyűjtötte össze azért, hogy a 
génmódosított takarmányt fogyasztó állatokból 

készülő termékek csomagolásán ezt a tényt fel 
kelljen tüntetni. Majd 2010-ben az Európai Pol-

gári Kezdeményezés eszközével elsőként éltünk 
és 7 hónap alatt összegyűjtöttünk 1 milliónál is 

több aláírást, hogy rábírjuk az Európai Bizott-
ságot, hogy a tagállamok egybehangzó akarata 

alapján szigorítsa az uniós GMO engedélyezési 
eljárást és addig se engedélyezzen semmilyen 

GMO-t. 
Kaliforniában az 1 millió aláírást összegyűjtő 

lakosság elérte, hogy 2012 novemberében, 
füzetünk véglegesítésének idején, népsza-

vazáson dőljön el a GMO jelölési kötelezettség. 
A GMO-k kötelező jelölése elleni kampányt 

a legnagyobb vegyipari, élelmiszer-ipari és 
vetőmagóriások hatalmas összegekkel támo-

gatják. 
Egyértelmű, hogy az emberek nem szeretik, hogy 

az óriáscégek az élelmiszerek legalapvetőbb 
tulajdonságait manipulálják és a kockázatok 

kapcsán nem őszinték a fogyasztókkal.

© Csudai Sándor/Greenpeace© Andreas Varnhorn/Greenpeace
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1. A szója, kukorica, repce 
és gyapot (olaját használja 

az élelmiszeripar) alapa-
nyagból készült és import 

élelmiszerek esetében 
legyél még óvatosabb!

2. Vizsgáld meg alaposan a 
termékek csomagolását és 

legyen döntési szempont 
az is, hogy tartalmaz-e 

génmódosított összetevőt 
vagy sem. 

3. Használd GMO Kisoko-
sunkat és preferáld azon 

cégek termékeit, akik azt 
válaszolták a Greenpeace 

kérdésére, hogy garantálják 
áruik GMO-mentességét!

TIPPEK: 4. Minősített bio-
termékek nem 

tartalmazhatnak GM-
összetevőt!

5. Keresd a he-
lyi termékeket és 

ismerkedj meg az 
áruk előállítójával, 

győződj meg a 
gyártási folyamatról 

és a felhasznált anya-
gokról! 

6. Ha van lehető-
séged, akkor növeld 

a saját magad által 
előállított élelmiszer 

arányát! 

HOGYAN ISMERHETŐK FEL A GM�TERMÉKEK?

Uniós csatlakozásunk óta jelölni kell a  génmódosított összetevőt 
tartalmazó termékeket. Az összetevők késztermékig való nyo-
monkövetése az élelmiszergyártó feladata, neki kell feltüntetnie 
a csomagoláson, ha valamely összetevő génmódosított. A 
génmódosított takarmányt is jelölni kell, hiszen a gazdáknak 
is jogában áll tudni, hogy mit öntenek a vályúkba. 

© Andreas Varnhorn/Greenpeace
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MIBEN TALÁLHATSZ GM�ÖSSZETEVŐT?

A négy leggyakoribb génmódosított haszonnövény a kukorica, a 
szója, a repce és a gyapot. Ezért az ezen alapanyagokból készült 

és import élelmiszerek esetében legyél a szokásosnál is még 
óvatosabb, tudatos vásárló! Helyi, saját és minősített biotermékek 

választásával nagy mértékben csökkentheted az esélyt, hogy gén-
módosított élelmet vásárolsz vagy eszel.

Az adalékanyagok előállítása során is szerepet kaphat a géntech-
nológia. Előfordulhat, hogy az alapanyag valamely génmódosított 

növény, de akár az is előfordulhat, hogy genetikailag módosított 
mikroorganizmusokkal termeltetnek egyes élelmiszeradalékokat. Akár 

vitaminokat, enzimeket, ízfokozókat is. Ezeknek lehetséges listájáról 
bővebb információt találsz e cikkben: 
http://tudatosvasarlo.hu/cikk/gentechnologia-es-elelmiszeradalekok. 

I. Lehetséges szója alapú összetevők élelmiszer-ipari termékekben: 

• szójalecitin: 
pl. instant porokban, tej- és kakaóitalokban, fagylaltban, joghurtban, 
húspótló szerekben, édességben: csokoládétermékekben, sütemé-
nyekben, kekszekben, leveles tésztákban, csecsemő- és gyermektáp-
lálékokban, csecsemőtápszerekben, pékáruban, reggeliző pelyhek-
ben és italokban, tésztában és tartósított húsokban, majonézben.
• szójaliszt: 
pl. kenyérben és pékárukban, tésztafélékben.
• szójaolaj: 
pl. margarinban, növényi olajokban, majonézben, csokoládé-
félékben.
• szójafehérje: 
pl: hús- és tejhelyettesítőkben.
• mono- és digliceridek: 
pl. csokoládékészítményekben, lekvárban, dzsemben, 
gyümölcszselében, tejszínkészítményekben, gyorsrizs-
ben, kenyérben és péksüteményekben, húskészítmé-
nyekben.
• tokoferol (E-vitamin): 
pl. reggeli müzlikben és pelyhekben, chipsben.
• teljes szójababból készülő élelmiszerek: 
pl. tofuban, szójaitalokban, szójalisztben.

© Eric de Mildt/Greenpeace



• gyapotmagolaj: 
pl. növényi olajhoz főzéshez, 

margaringyártásban, növényi olajat 
tartalmazó termékeknél. 

• ahol nincs feltüntetve, hogy 
milyen növényi olajról van szó.

III. Lehetséges kukorica alapú 
összetevők élelmiszeripari ter-
mékekben:

• (kukorica)keményítő: pl. puding-
ban, krémporokban, tejtermékek-
ben, levesekben, szószokban, 
kekszekben, süteményekben.
• kukoricaolaj: pl.: margarinokban, 
majonézekben, salátaöntetekben, 
spagettiszószokban, saláta-
olajokban és főzőolajokban, sült 
krumplikban, chipsekben és más 
snackekben, pékárukban.
• csíraolaj: pl.:salátaöntetekben, 
hidegkonyhai készítményekben, 
olajkeverékekben, bébiételekben, 
margarinokban.
• kukoricaszirup: pl. hasábburgo-
nyákban, édességekben, gyümölcs-
levekben, üdítőitalokban, ketchup-
ban, tejtermékekben, pékárukban.
• módosított (kukorica)keményítő: 
pl.: fagyasztott termékekben, 
ketchupban, salátaöntetekben, 
tejtermékekben.

IV. Lehetséges gyapot alapú összetevők élelmiszer-ipari termékekben:

II. Lehetséges repce alapú összetevők 
élelmiszer-ipari termékekben:

• repceolaj: 
pl. mogyoróvajban, fagyasztott hasábburgonyá-

ban, csokoládészirupban, salátaöntetben, ma-
jonézben, chipsben, rozsos pékárukban, tortillában.

• dextróz: pl.: üdítőkben, édessé-
gekben.
• glükózszirup: pl. csokoládéban, 
ketchupban, tortamázakban.
• fruktóz (gyümölcscukor): 
pl.: ketchupban, diabetikus 
édesítőszerekben, diabetikus 
élelmiszerekben, levesekben, 
édesített savanyúságokban, müz-
likben, konzervekben, pékáru-
ban, ropogtatnivalókban.
• kukoricaliszt: pl. levesekben, 
kekszekben, süteményekben, 
tortillában, chipsekben.
• kukoricadara.
• cukorpótló szerek.: pl. dia-
betikus élelmiszerekben.
• kukoricapehely (corn-
flakes): pl. müzlikben 
illetve önállóan.
• pattogatott és pattog-
tatni való kukorica.
• csöves édes ku-
korica konzerv.
• csöves főtt ku-
korica.

© Eric de Mildt/Greenpeace
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Elérhetőségünk: 
info@greenpeace.hu 

vagy telefonon:
06-1-392-7663

MIT TEGYÉL, HA GM CÍMKÉZETT TERMÉKET TALÁLSZ?

Arra kérünk, hogy feltétlenül írd meg nekünk a termék nevét, gyár-
tóját, milyen összetevőket tüntetnek fel rajta, ami génmódosított 
lehet, illetve annak a boltnak nevét és címét, ahol láttad, vetted. Ha 
fényképet is tudsz róla küldeni, nagyon megköszönjük, örülünk 
neki.

Ha ilyen terméket látsz, ne menj el mellette szótlanul! 

• Írhatsz a Vásárlók könyvébe, írhatsz levelet központjuknak, 
hívd fel vagy személyesen beszélj az üzletvezetővel, a 
tulajdonossal és tudatosítsd velük, hogy nem szabad ilyen 
fölösleges kockázatot rejtő élelmiszerekkel játszani. 

• Hívd fel barátaid, rokonaid figyelmét a termékre, 
hogy mindenki el tudja kerülni megvásárlását! Írd meg 
az esetet a helyi újságba, mondd el országgyűlési 
képviselődnek és kérd közreműködését a génmódosí-
tott élelmiszerek elleni küzdelemben.

• Használd a közösségi médiát és más, nagy 
tömegekhez eljutó hatékony eszközöket is: tedd 
fel Facebook oldaladra (és a miénkre is) a termék 
leírását, képét és ne kíméld a gyártót, kereskedőt 
sem - írj ott is nekik!  

Fontos, hogy minél több tudatos vásárló tudja 
elkerülni e termékeket! 

© Greenpeace29



Második, frissített kiadás
Kiadja a Greenpeace Magyarország Egyesület. 

Kiadás helye és éve: Budapest, 2012.
Felelős kiadó: Szegfalvi Zsolt

A kiadvány aktuális, hivatkozásokkal ellátott vál-
tozata elérhető: greenpeace.hu/gmokisokos

A kiadvány a Folprint Zöldnyomdában készült, Cyclus ofszet típusú 
papírból, melyet teljes egészében újrahasznosított hulladékpapír-
ból, klórszármazékok és optikai fehérítők felhasználása nélkül ál-
lítanak elő. A kiadvány nyomtatásához Michael Huber München 
RESISTA típusú, ásványolajmentes, újratermelődő növényolaj-
alapú, környezetbarát nyomdafestéket használtak. 
A nyomda Process-free thermal CtP és Alcohol-free Printing 
technológiát alkalmaz.
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Az agrovegyipari óriáscégek élelmiszerünk 
feletti ellenőrzés megszerzésére törnek.
Segíts megállítani őket, támogasd a 
Greenpeace GMO-kampányát!

Csak Rád számíthatunk!

A Greenpeace csak magánszemélyektől 
fogad el támogatást - kormányoktól, az 
EU-tól, cégektől, politikai pártoktól nem!

Támogasd rendszeres havi adomány-
nyal a Greenpeace-t! Csoportos 
beszedési megbízással biztonságo-
san juttathatod el hozzánk adomá-
nyodat, amit előre is köszönünk!
Kapcsolat: 06-1-392-75-90 és 
tamogatas@greenpeace.hu

©S.Thongma/Greenpeace

A Greenpeace független, energikus és konfrontációra kész 
környezetvédő szervezet, mely nemcsak a világ 45 országában, 
hanem hazánkban is kész, hogy fellépjen a földi élet védelmében.

Légy a változás, amit a világban látni akarsz! 
Terjeszd a @GreenpeaceHU #gmokisokos kiadványának nyom-
tatott és elektronikus változatát! 
Csatlakozz hozzánk és segítsd a GMO-mentes Magyarorszá-
gért folytatot küzdelmünket! 
Tudatos vásárlással, GMO-kerüléssel. Önkéntes munkával, 
aktivizmussal. 
Pénzügyi támogatással, rendszeres adományoddal!

Ne tedd félre a kiadványt úgy, hogy semmit sem tettél!
• 3000 forintos támogatásoddal 30 újabb városba tudjuk 
eljuttatni a GMO Kisokost.
• 5000 forintos támogatásoddal a kiadvány következő 
évi frissítését segíted.
• 40 000 forintos adományoddal élelmiszerek és 
vetőmag tesztelését teszed lehetővé.
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