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A világ országaiban a géntechnológiai úton módosított (GM) növényekre kibocsátott engedé
lyek összegyûjtésére és közzétételére a Biotechnológiai Szolgáltatások Nemzetközi Szolgálata
(International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications, ISAAA) vállalkozott. Jelen
dolgozatunkban ennek az adatbázisnak a 2013. októberi tartalmi felülnézeti képét vázoljuk.
Az ISAAA adatbázisában 34 ország genetikai eseményhez fûzôdô engedélyei találhatók meg,
amelyek 26 növényfajra terjednek ki. Közülük a kukorica, a gyapot, az olajrepce, a szója és a bur
gonya ma a legjelentôsebbek. A GM-növényeket engedélyezô országok közül négy ország – Egyesült
Államok, Japán, Kanada és Mexikó – engedélyez száz feletti genetikai eseményt. A termesztés nagy
sága és a kibocsátott engedélyek száma között nincs felismerhetô kapcsolat.
Az engedélyek céljait illetôen világszerte a növényvédelmi célú módosítások – Cry-toxint termelô
Bt-növények, glyphosate- vagy glufosinate-tûrôk – túlsúlya a jellemzô. Az egyszeres módosítással
szemben a kétszeres módosítások engedélyezése felé halad a világ gyakorlata. Ennek oka, hogy a
növénytermesztésben kártevôközösségek fordulnak elô, amelyek minden tagja ellen nem eredményez
védettséget egyetlen módosítás. A sokféle szempontú engedélyezés nemzetközi áttekintése azt mutat
ja, hogy korunk egyik új technológiáját az egyes országok nem azonos megfontolások alapján keze
lik. Az Egyesült Államok engedélyezésben betöltött vezetô szerepe aligha vonható kétségbe. Igen sok
ország kritika nélkül követi a példáját, jellemzôen ilyen Brazília stratégiája. Míg a takarmány- és
élelmiszer-felhasználást illetôen az engedélyezés engedékeny lehet, addig a vetéseket illetôen szigo
rú, illetve látszólag nyitott (ilyen az Európai Unió stratégiája). Máshol a kiterjedt engedélyezés el
lenére egyáltalán nem termesztenek GM-növényeket (Japán és Tajvan stratégiája).
Kulcsszavak: ISAAA, GMO, Cry-toxin, glyphosate, glufosinate, engedélyezés
A géntechnológiai úton módosított (GM)
növények engedélyeinek nyilvántartásával vi
lágszerte több adatbázis is foglalkozik. Napja
inkban a „GM-növény” kifejezés még túlnyo
móan transzgenikus növényfajtákat jelent, ami
kor a genetikai módosítást végzô gének eltérô
fajú élôlényekbôl származnak. Korábban az eu
rópai helyzetkép leírására a Magyar GMO (a
hazai kibocsátásokat nyilvántartó adatbázis), a
a
b

GMO Compass (az EU nem-hivatalos adatbázi
sa) és a European Commission’s Joint Research
Centre (az EU kísérleti kibocsátásának adatbá
zisa) nyilvántartásait tekintettük át. Az eltérô
adatbázisokban több, egymásnak ellentmondó
adatra figyeltünk fel (Darvas és mtsai 2013a).
A világ országaiban kibocsátott engedélyek
összegyûjtésére és közzétételére a Biotech
nológiai Szolgáltatások Nemzetközi Szolgá

A GMO-Kerekasztal elnöke (2013–)
A Géntechnológiai Eljárásokat Véleményezô Bizottság tagja (2013–)
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Cornell University, CropLife 1. ábra. Az egyes országokban engedélyezett legfontosabb GMInternational, Ibercaja, Mon növények
santo, U.S. Soybean Export
mt), Brazília (>70 mt), illetve Mexikó, Indoné
Council, UNESCO, USDA és USAID cégeket és
zia, India, Franciaország, Argentína, Dél-Afrika
szervezeteket.
és Ukrajna (~12–26 mt). Japán viszont az egyik
Jelen dolgozatunkban a 2013. októberi álla
legjelentôsebb kukoricaimportôr, évente akár
pot szerint ennek az adatbázisnak az adatait ele
~15 mt mennyiséget is vásárol.
mezzük (Clive 2012, Darvas és mtsai 2013b).
A GM-növényeket engedélyezô országok
A pontos idôpont megjelölés azért fontos, mert
közül négy ország – az Egyesült Államok, Ja
az adatbázisban – az engedélyezés sajátossá
pán, Kanada és Mexikó – engedélyez száz fe
gai folytán – idônként jelentôs visszavonásra/
letti genetikai eseményt (2. ábra). Ötven fölöt
bôvülésre kerülhet sor.
ti engedélyezôk: Ausztrália, Dél-Korea, Új-Zé
land, Európai Unió, Fülöp-szigetek és Tajvan.
GM-növények engedélyezése országok
A világ jelentôs GM-növénytermesztôjeként
szerint
Brazília, Argentína, India és Kína kevés fajta
csoportot engedélyez, míg Japán, Mexi
Az ISAAA adatbázisában 34 ország gene
kó, Ausztrália, Dél-Korea, Új-Zéland, Euró
tikai eseményhez fûzôdô – a gyakorlat szem
pai Unió, Fülöp-szigetek, Tajvan, Kolumbia
pontjából jelentôs – fajtacsoport engedélyei
találhatók meg, amelyek 2013ban 26 növényfajra terjedtek
Egyesült Államok
ki (ebbôl a legjelentôsebb 15Japán
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öt tünteti fel az 1. ábra). Kö
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Ausztrália
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tikai kimutatások szerint a tíz
engedély (db)
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legnagyobb kukoricatermesztô
2012-ben: az Egyesült Államok 2. ábra. GM-növényeket engedélyezô országok sorrendje
(>250 millió tonna), Kína (>200 az engedélyek száma szerint
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és Oroszország engedélyez
nek ugyan, de termesztésük je
lentéktelen (Clive 2012). A ter
mesztés nagysága (3. ábra) és
a kibocsátott engedélyek szá
ma között nincs felismerhetô
kapcsolat. Úgy tûnik, hogy
több nemzeti vagy nemzetkö
zösségi engedélyezés, közöttük
pl. az Európai Unió benne Ma
gyarország (Heszky 2010), kö
veti ugyan a GM-fajtacsopor
tok megjelenését, de a gyakor
lat számára ebbôl a termesztés
szintjén – óvatosan – nem hasz
nosít semmit. Más országok (In
dia, Pakisztán) viszont kevés
fajtacsoportot engedélyeznek,
de ebbôl jelentôs nagyságú te
rületen kezdik el a termesztést.
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Az engedélyek céljait ille
tôen világszerte a növényvé
delmi célú módosítások – CryCry1 - lepkefélék
Cry3 - bogárfélék
Más rovarirtó hatóanyag glyphosate
toxint termelô Bt-növények, gly
Más gyomirtó hatóanyag Összetétel-változás
glufosinate
phosate- vagy glufosinate-tûrôk
– túlsúlya a jellemzô (4. ábra).
4. ábra. Az engedélyezett genetikai eseményszám cél szerinti
Meglepetést okozhat, hogy csoportosítása
nem található meg az en
dosítás gyakran egyetlen kártevôvel szemben
gedélyesek között a pro-GM érvelés egyik
is elégtelen a gyors ellenálló képesség megje
kulcsszereplôje, az aranyrizs (pl. Balázs és
lenése miatt (Darvas és Székács 2010a, 2010b).
mtsai 2011), illetve a szárazságtûrô fajtacso
Az engedélyezés szerkezetében Oroszországra
portok sem játszanak kiemelhetô szerepet
jellemzô az egyet közelítô módosított fajtacso
(Heszky 2012a, 2012b). Csekély arányban je
port jelenléte, bár ilyeneket sem termesztenek.
lennek meg az összetételükben módosított GMKettô fölötti átlagot (többszörös/egyszeres) ta
növények, de engedélyezésük/visszavonásuk
lálunk Tajvan, Japán, Dél-Korea, Fülöp-szige
ma még igen dinamikus. Az egyszeres módo
tek, Dél-Afrika és Mexikó listáinak vizsgála
sításokkal szemben a kétszeres vagy többszö
ta során, amelyet illetô paradoxon, hogy csak
rös módosítás (stacked events) engedélyezése
Dél-Afrika számottevô termesztô. Az Egyesült
felé halad a világ gyakorlata, amelyet jól jelle
Államok engedélyeztetésében a GM-fajtánként
mez az egy engedélyre esô genetikai esemény
1,7 genetikai esemény/engedély arányt talál
szám átlaga (5. ábra). Ennek oka, hogy a nö
tunk, amitôl az Európai Unió (1,9) is felfelé tér
vénytermesztésben kártevôközösségek for
el, a legjelentôsebb engedélyezô országok több
dulnak elô, amelyek egyetlen génmódosítás
ségéhez hasonlóan.
sal nem kezelhetôk, sôt az egyszeres génmó
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Az ISAAA adatbázisában az
élelmiszerként, a takarmány
ként való felhasználásra (ebbe
az európai engedélyezés szerinti
feldolgozás is beleértendô), to
vábbá vetésre kiadott engedély
típusok különülnek el (6. ábra).
Mexikó és Új-Zéland engedé
lyei szinte kizárólag élelmiszer
ként való felhasználásra vonat
koznak. Brazíliában minden
megadott engedély mindhárom
területre kiterjed. Az Egyesült
Államoknál az egy eseményre
esô engedélyezési területi mu
tató: 2,58. Japán és Kanada en
gedélyezési stratégiája ehhez
hasonlít, miközben Japánban a
kiterjedt engedélyezés ellenére
sem vetnek el GM-vetômagot.
Az Európai Unió engedélyei
ben az élelmiszerként és takar
mányként való felhasználás a
jellemzô, amit ritkán és tagor
szági ellenintézkedésekkel kö
vet vetési engedély. Ehhez ha
sonlít Oroszország engedélye
zése is.

Egy engedélyre esô genetikai eseményszám

Eg yes ül t Ál l amo k

Az engedélyezés típusai
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termesztés

6. ábra. A legjelentôsebb GM-növényengedélyezôk engedélytípusai

Az engedélyezés stratégiái
A sokféle szempontú engedélyezés (Heszky
2011) felülnézeti képe azt mutatja, hogy ko
runk egyik új technológiáját az államok/állam
szövetségek nem azonos megfontolások alap
ján kezelik. Az Egyesült Államok és Kanada
vezetô helyet foglal el mind az engedélyeztetés
ben, mind a termesztésben. Japán engedélyez
tetési buzgalma alig érthetô, hiszen az engedé
lyei nem hasznosulnak a termesztésben, bár pl.
kukorica-importtevékenysége részben indokol
ja ezt az aktivitást. Dél-Korea számottevô enge
délyezése termesztésre nem terjed ki. Ellenté
tes ezzel India és Pakisztán gyapotra koncentrá
ló csekély számú engedélyezése (7. ábra), mi
közben termesztésük a választott GM-fajtákból

jelentôs területre terjed ki. Brazília és Argentí
na jelentôs GM-termesztése messze jelentôsebb
engedélyeztetési aktivitást igényelnének, azon
ban ezen a területen Brazília – úgy tûnik, amit
kiválaszt – azt az Egyesült Államok engedélyei
alapján fenntartások nélkül használja.
Az Európai Unió a GM-növények nagyja
inak termesztési térképén nincs jelen (Clive
2012). Ennek oka, hogy a körültekintést
mellôzô PR-munkával megjelenô nemzetközi
fajtatulajdonosok GM-termékeit az európai fo
gyasztók egyértelmûen elutasítják (Darvas és
Székács 2010c, Heszky 2012c). Van természe
tesen olyan vélemény is, amely szerint az Eu
rópai Unió engedélyezési gyakorlata túlságo
san szigorú (Davison 2010). Spanyolország –
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7. ábra. Az egy engedélyre esô vetésterület nagysága

amely még Európa szempontjából sem jelentôs
kukoricatermesztô – az egyetlen, ahol közel
százezer hektáron MON 810-es Bt-kukoricát
termesztenek. Az EU engedélyeztetési aktivitá
sa a termesztéséhez képest jelentôs. Az engedé
lyeztetésben kulcsszerepet játszó EFSA GMO
Panelt eddig sok és megalapozott kritika érte
(Darvas és mtsai 2006, Rodics és mtsai 2011,
Dolezel és mtsai 2011), amelyet döntéseikkel
ellentétes hatású számos nemzeti vetési mora
tórium (Ausztria, Görögország, Franciaország,
Magyarország, Németország, Norvégia, Svájc
stb.) támaszt alá. Míg az Egyesült Államok
ban a GM-növényekbôl készült élelmiszere
ket és takarmányokat nem kell jelölni, addig az
EU országaiban ezek jelöléskötelesek. Az EU
két (MON 810 kukorica – Monsanto, Amflora
ipari burgonya – BASF) fajtacsoportra adott ki
eddig vetési engedélyt, bár mindkettôvel kap
csolatban több tagországnak fenntartásai van
nak. Az ISAAA szerint további tíz genetikai ese
mény halad az engedélyeztetés útján, amibôl a
DAS-1507 Cry1F-toxint termelô molyölô ku
korica (DuPont/Pioneer a fajtatulajdonos) bi
zonyosan az egyik, azonban 58 GM-fajtacso
port termése használható fel szakszerûen je
lölt takarmányokban és/vagy élelmiszerekben.
Ezt illetôen a GM-szója fajtacsoportjai igazán
kritikusak. Az EU országai évente kb. 40 mil
lió tonna szóját szállítanak be növényi fehér
jeforrásként. A nagy szójatermesztô országok
ban – Egyesült Államok (a világ termésének
33%-a), Brazília (27%-a), Argentína (21%-a)

EU

– már 2007-ben a világ szója
termésének mintegy 60%-a volt
géntechnológiai úton módosí
tott (GMO Compass). Amennyi
ben az EU ragaszkodna a takar
mányaiban a módosítatlan szó
ja felhasználáshoz, úgy komoly
probléma mutatkozna a takarmá
nyozás területén (Mitchell 2007,
Aldridge 2008, Popp és Potori
2009), vagy az egyes országok
nak a dél-amerikai GM-szóját
helyettesítô növényi fehérjefor
rás után kell nézniük. Hazánk
ban is felvetôdött mindkét al
ternatíva. Az egyik lehetôség a szójatermesztés
népszerûsítése és elterjesztése a hazai növény
termesztésben, valamint a tanúsítottan GMOmentes szója forgalmazási rendszerének kiala
kítása a térségben. Utóbbi célkitûzés megvaló
sítására alakult meg a Duna-menti országok tár
suló szójatermesztôit, -kereskedôit és -felhasz
nálóit tömörítô Duna Szója Egyesület (Verein
Donau Soya). A GM-szója kiváltásának másik
lehetôsége a takarmányozásban alkalmazható,
szintén nagy fehérje- és olajtartalmú növények
(pl. lucerna, fehérvirágú csillagfürt) termeszté
sének bôvítése. A szóját helyettesítô növények
esetében a GMO-mentesség egyik biztosítéka,
hogy GM-változataikra Európában nincs be
nyújtott dokumentáció. Az ISAAA által nyilván
tartott EU engedélyeknél (67) a GMO Compass
jóval több (117) engedély elôrehaladásáról szá
mol be, ami nyilvánvaló számbavételi ellent
mondás.
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Következtetések
Az ISAAA adatbázisa szerint a világ orszá
gai a GM-növények engedélyeztetésében speci
ális utakat járnak. Az Egyesült Államok vezetô
szerepe a GM-fajtacsoportok engedélyezésében
aligha vonható kétségbe. Igen sok ország köve
ti ezt az engedélyezést (Brazília stratégiája), sôt
sok szempontból túl is teljesíti az engedékeny
ség szempontjából. Míg a takarmány- és élelmi
szer-felhasználást illetôen az engedélyezés en
gedékeny lehet, addig a vetéseket illetôen szi
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gorúbb (az Európai Unió stratégiája), illetve ez
utóbbi területen csak látszólag liberális, miköz
ben az érintett ország (Japán és Tajvan straté
giája) egyáltalán nem termeszt GM-növénye
ket. A világ országainak engedélyezési hozzáál
lását minden bizonnyal jelentôsen befolyásolja
a GM-fajtacsoportok szabadalmi védettsége, s
az ebbôl fakadó következmények, melyek közül
a nemzeti fajtagyûjtemény/nemesítés védelmét
és a gazdáknak a megtermelt termék fölött való
önrendelkezési jogának csorbulását vetik fel a
leggyakrabban. Ez utóbbit illetôen igen sokat
rontott a helyzeten a Monsanto vs. Schmeiser
házaspár peres ügyének közismertsége, amely
re szabadalomvédelem miatt nyílt lehetôség
(Darvas és Székács 2013). Idegenbeporzó nö
vényeknél (kukorica, olajrepce stb.) a GM-faj
ta általi beporzás szinte elkerülhetetlenül vezet
költséges kiszántásokhoz, jogi vitákra alkalmas
vetômag-szennyezési ügyekhez (Darvas és Szé
kács 2011). Magyarország engedélyezési/tiltá
si lépéseit (lásd legutóbb a megnyert Amflora
GM-burgonya per) – amelyek a növényvédelmi
célú GM-növények vetési engedélyeinek kriti
kájára vonatkoznak – széleskörû nemzetközi fi
gyelem kíséri és növeli az Európai Unió orszá
gaiban a körültekintés mértékét.
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AUTHORIZATION STRATEGIES OF THE GM-PLANTS IN THE WORLD
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The task of collecting and publishing data on authorizations of genetically modified (GM) plants
worldwide has been undertaken by the organization International Service for the Acquisition of
Agri-biotech Applications (ISAAA). This paper presents a content-based overview of their database
as of October, 2013.
The ISAAA database contains authorization information related to genetic events in 34
countries. It covers 26 plant species, the most important of which currently being maize, cotton,
canola, soybean and potato. Four countries – the United States, Japan, Canada and Mexico – among
nations authorizing GM plants permit genetic event above a hundred in number. Virtually there are
no observable correlation between the area of GM crop cultivation and the number of authorization
cases issued.
As for the aims of genetic modification, authorization is predominated worldwide by that for
plant protection purposes – represented predominantly by Bt crops producing Cry toxins as well as
GM crops tolerant to glyphosate or glufosinate. Due to the fact that pest assemblages occurring in
crop cultivation are not controlled by single genetic modifications, the international authorization
practice tends to move from single genetic event to stacked, mostly double events. The international
survey of GM crop authorization reflecting numerous considerations indicates that various countries
do not approach this new technology with identical assumptions. There is hardly any doubt regarding
the leading role of the Unites States in authorization. This example is being followed by numerous
countries (including Brazil). In other countries (e.g. in the European Union), authorization is
permissive towards feed and food uses, while strict towards cultivation; or seemingly open towards
the latter (e.g. Japan and Taiwan), widely authorizing releases, nonetheless, not bringing GM crops
into cultivation.
Keywords: ISAAA, GMO, Cry-toxin, glyphosate, glufosinate, authorization
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