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KÉNYSZERÍTETT ÖRÖKLŐDÉS:
A GÉNMÓDOSÍTÁS ÚJ DIMENZIÓJA
A génvezérlés (gene drive) alkalmazásai, 
kockázatai és szabályozása
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1 MIK AZOK A GÉNVEZÉRELT SZERVEZETEK123?

Az utóbbi években a CRISPR/Cas9 genomszerkesztő rendszernek köszönhetően, úgy nevezett génmeg-

hajtók* kerültek kifejlesztésre, melyek képessé teszik az embert arra, hogy új géneket terjesszenek el a 

vadonélő populációk genomjában. A génvezérlés szerepe, hogy minden egyes utódnál kényszerítse az új 

gének átörökítését még akkor is, ha ez csökkenti az érintett fajok túlélési esélyeit. Extrém esetekben a gén-

kiszorítási technológiák teljes fajok kipusztulásához vezethetnek, vagy az eredeti populáció egyedeit teljes 

mértékben génvezérelt szervezetek váltják fel. 

A „gene drive“ módszer a géntechnológia viszony-
lag új alkalmazása, egyelőre még nincs konszenzus 
a magyar fordításáról. Egyes szerzők „génkiszorítás-
nak“ fordítják, néhol a „génmeghajtók“ tükörfordí-
tással is találkozhatunk. Ebben a kiadványban mi a 
módszert általában génvezérlésnek fordítjuk. Az eljá-
rás eredményére fókuszálva génszaporítás, esetleg a 
génkiszorítás, de leginkább populációs génmódosí-
tás alakot használnánk. A génvezérléssel létrehozott 
szervezeteket kényszerített öröklődésű génmódosí-
tott szervezeteknek neveznénk. Amikor pedig a „gene 
drive“-ról, mint a génvezérlés során alkalmazott esz-
közről beszélünk, akkor jobb híján a „génmeghajtók“ 
kifejezést használjuk (a szerk.)

„Önző” szaporodás 

A természetben az evolúciós folyamatok lassúak: generációkba kerül mire az örökletesen átadott válto-

zások megtörténnek. Az ivaros szaporodás során, a genetikai anyag minden egyes generáció esetében 

átvariálódik. Az új tulajdonságok folyamatos versenyben vannak a korábbiakkal. De a kettő közül csak az 

egyik fog majd az utódban öröklődni. Hogy melyik, az a véletlen műve. Mendel törvényei alapján az új gén 

1 ENSZ (UN) (2017). The Biological Weapons Convention - An Introduction. Genf: ENSZ kiadvány.
 Online: https://www.un.org/disarmament/biological-weapons/ (utolsó elérés: 2022. feb. 9.
2  ENSZ (UN) (1996). A teljes bizottság jelentése. BWC/CONF.IV/6. A bakteriológiai (biológiai) és toxinfegyverek tilalmáról, kifejlesztéséről,
 gyártásáról és felhalmozásáról, valamint megsemmisítéséről szóló egyezmény részes feleinek 4. felülvizsgálati konferenciája; 1996. nov 25 -
 Dec 6; Genf, Svájc. Online: https://www.unog.ch/bwcdocuments/1996-11-4RC/BWC_CONF.IV_06.pdf [utolsó elérés: 2022. feb. 10.]
3  Jeremias G (2019). Governing the Conflict Potential of Novel Environmental Biotechnologies (NEBs). Biológiai Fegyver
 Egyezmény (BWC) részes államok találkozója; 2019. dec 3. Online: https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/FAB-
 C68A345728CFFC12584C7006218F4/$file/Conflict+potentials+from+Gene+Drives2.pdf [last accessed: 07.12.2020 
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átörökítésnek esélye 50 százalék. Ettől magasabb öröklődési ráta csak abban az esetben fordul elő, ha a 

tulajdonságok elősegítik az adott faj életben maradását. 

Azonban nem minden genetikai tulajdonság örökítése követi a Medel-féle genetikai törvényt. A növények-

ben, állatokban és emberekben léteznek olyan genetikai összetevők, melyek enzimek segítségével a gen-

om más részeibe másolják saját magukat, önállóan terjednek, és ezáltal növelik átörökítésük gyakoriságát. 

Gyakran természetesen előforduló génekként emlegetik őket, melyek az „önző gén” nevet kapták, mivel 

képesek úgy terjedni a genomban, hogy az nem válik a faj előnyére. Ilyenek például az úgynevezett „ugráló 

gének” (transzpozonok). Az evolúció során a növények, állatok és az emberek megtalálták, hogyan tuják 

kezelni ezeket a genetikai összetevőket: egyes esetekben ezek hozzájárultak fontos funkcionális és általá-

ban szabályozó egységek kifejlődéséhez. Számos más esetben azonban egyes mechanizmusok azért jöttek 

létre, hogy a genomban megtalálható „önző géneket” elcsendesítsék (további információ a keretes részben 

található). 

A génvezérlés egyszerű alapelven működik. 2003-ban Austin Burt, britt kutató megfigyelte, shogy a gének 

akkor tudnak gyorsan terjedni, ha képesek elnyomni a velük versenyben levő variánsaikat. Így a természetes 

evolúciós folyamat többé már nem tud érvényesülni.4  

Az ember képes arra, hogy módosítsa a természetes organizmusok genetikai 
anyagát és ezáltal olyan új tulajdonságokat terjesszen el, melyek csupán saját 
céljait szolgálják. 

A CRISPR/Cas9 segítségével lehetségessé válik

Burt ötletének megvalósítása, miszerint új célt adjon az „önző” genetikai összetevőknek hosszú időn ke-

resztül megbukott, mivel sorozatosan technikai akadályokba ütközött. 2012-ben azonbanJennifer Doudna 

és Emanuelle Charpentier, akik azóta megkapták a Nobel-díjat, felismerék a CRISPR/Cas9 rendszerben 

lévő potenciált.5  A baktériumokban ez egyfajta immunrendszerként működik mely a vírusok ellen nyújt 

védelmet: a baktérium genomjában a CRISPR szekvencia felismeri a betolakodót és aktiválja azokat az 

enzimeket, melyek megtámadják a vírust és felnyitják a genomját.   Ezek a kutatók voltak az elsők, akik rá-

jöttek arra, hogy a CRISPR szekvenciák és a Cas9 kombinációja segítségével specifikusan képesek változ-

tatásokat létrehozni számos élő szervezet genomjában és új szegmenteseket beiktatni azok DNS-ébe. Ez 

volt a hiányzó eszköz ahhoz, hogy Burt ötlete megvalósítható legyen.6 Elsőként 2015-ben fúrólegyekben 

került kipróbálásra egy funkcionális CRISPR/Cas9 génmeghajtó.7 Az ezt követő években a szúnyogokon8 

4 Burt A (2003). Site-specific selfish genes as tools for the control and genetic engineering of natural populations. Proc Biol Sci 270:921
5 Jinek M, Chylinski K, Fonfara I, Hauer M, Doudna JA, Charpentier E (2012). A Programmable Dual-RNA-Guided DNA Endonuclease
 in Adaptive Bacterial Immunity. Science 337:816
6 Esvelt KM, Smidler AL, Catteruccia F, Church GM (2014). Concerning RNA-guided gene drives for the alteration of wild populations. Elife 17:e03401
7 Gantz VM, Bier E (2015). The mutagenic chain reaction: A method for converting heterozygous to homozygous mutations. Science 348:442
8 Kyrou K, Hammond AM, Galizi R, Kranjc N, Burt A, Beaghton AK, Nolan T, Crisanti A (2018). A CRISPR–Cas9 gene drive targeting doublesex
 causes complete population suppression in caged Anopheles gambiae mosquitoes. Nat Biotechnol 36:1062
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és az egereken9 végzett kísérletek szintén sikeresek voltak. Mára a kutatók azt feltételezik, hogy szinte min-

den állatfaj manipulálható génmeghajtók által.

Az „önző” gén variánsok, a természetes génmeghajtók és a gén-
technológia segítségével előállított génmeghajtók  közötti különbségek 

Az úgynevezett „önző” genetikai elemek minden élőlény genomjában megtalálhatóak. Azok szaporodá-

sa rövid távon nem jár következményekkel, azonban a hosszú evolúciós folyamatok során fontos szerepet 

töltenek be. Hozzájárulnak az új genetikai variánsok kialakulásához és szükségszerűen elősegítik a változó 

környezethez való alkalmazkodást. A kontrollálatlan manipulációkat számos védelmi mechanizmus tartja 

kordában, hogy csökkentsék annak, az adott élőlényre gyakorolt káros hatásokat.

A leggyakoribb „önző” gének közé tartoznak a transzpozonok.10 Ezek szükségszerűen tartalmaznak olyan 

enzimeket, melyek másolatokat gyártanak a transzpozonról és a genomban máshol helyezik el őket. Innen 

származik az ugráló gén elnevezés. A transzpozonokat Barbara McClintock fedezte fel, amiért Nobel-díjat 

kapott 1983-ban.

A baktériumokban az „önző” gének variánsát, az önvezérlő endonuklázokat fedezték fel,11 amelyek szintén 

egyetlen enzimet tartalmaznak és képesek magukat beiktatni bizonyos DNS szekvenciákba. A CRISPR/Cas9 

alapon létrehozott szintetikus önvezérlő „önző” gének ezen elvek mentén kerültek megalkotásra. 

A géntechnológia segítségével előállított génmeghajtók másfelől mesterséges genetikai összetevők me-

lyek specifikus, ember által meghatározott célokkal és funkciókkal vannak ellátva. Nem fejlődtek és alkal-

mazkodtak az evolúciós folyamatok során. Azért kerültek megalkotásra, hogy az ember érdekeit szolgálják. 

Azok az evolúció által kifejlődő mechanizmusok melyek kordában tartják az ugráló gének terjedését, ebben 

az esetben nem hatékonyak. A géntechnológia által létrehozott, szintetikus génmeghajtók mutációkat létre-

hozó láncreakciókat generálnak12, melyek kontrollálhatatlan következményekkel járnak.

Egyes kiadványok a Wolbachia baktériumot természetes önző génként említik. Ez nem teljesen helytál-

ló: a Wolbachia rovarokban olyan bakteriális fertőzés, mely generációkon keresztül képes öröklődni.13 A 

Wolbachia baktérium az egyes rovarok, például a fúrólegyek sejtjeiben természetesen előforduló bakté-

rium. A Wolbachia baktérium csökkenti a fertőzött egyedek szaporodási esélyeit. Ezért a Dengue-láz elle-

ni küzdelemben az Aedes aegypti nevű fehér foltos szúnyogokat Wolbachia baktériummal fertőzték meg 

laboratóriumi körülmények között. Azt tapasztalták, hogy a Wolbachia baktérium képes az emberek között 

terjedő Dengue-lázat blokkolni.14 A Wolbachia baktériummal megfertőzött szúnyogokon először 2011-ben 

9 Grunwald HA, Gantz VM, Poplawski G, Xu XS, Bier E, Cooper KL (2019). Super-Mendelian inheritance mediated by CRISPR–Cas9 in the
 female mouse germline. Nature 566:105
10 Werren JH (2011). Selfish genetic elements, genetic conflict, and evolutionary innovation. Proc Natl Acad Sci U S A. 108 Suppl 2:10863
11 Stoddard BL (2011). Homing endonucleases: from microbial genetic invaders to reagents for targeted DNA modification. Structure 19:7
12 Gantz VM, Bier E (2015). The mutagenic chain reaction: a method for converting heterozygous to homozygous mutations. Science 348:442
13 O’Neill SL, Giordano R, Colbert AM, Karr TL, Robertson HM (1992). 16S rRNA phylogenetic analysis of the bacterial endosymbionts associated
 with cytoplasmic incompatibility in insects. Proc Natl Acad Sci U S A. 89(7):2699-702
14 Moreira LA, Iturbe-Ormaetxe I, Jeffery JA, Lu G, Pyke AT, Hedges LM, Rocha BC, Hall-Mendelin S, Day A, Riegler M, Hugo LE, Johnson KN, Kay BH, 
 McGraw EA, van den Hurk AF, Ryan PA, O’Neill SL (2009). A Wolbachia symbiont in Aedes aegypti limits infection with dengue, Chikungunya, and 
 Plasmodium. Cell.139(7):1268-78



K
É

N
Y

S
Z

E
R

ÍTE
TT Ö

R
Ö

K
LŐ

D
É

S

7

Ausztráliában végeztek kísérleteket.15 Ez a megközelítés nem alkalmaz géntechnológiai beavatkozásokat, 

szemben a szintetikus génmeghajtókkal. Ami azt jelenti, hogy az olyan géntechnológia alkalmazásához kap-

csolódó olyan mellékhatások kockázata, melyek a kereszteződésből és a természetes populációkba való 

beavatkozásokból erednek, nem relevánsak a Wolbachia beavatkozások esetén.

Új dimenziók: a különbség a génmódosított szervezetek és génvezérelt 
szervezetek között

Éveken keresztül folytak a kísérletek a génmódosított rovarokon, melyek kutatási célból valósultak meg. 

2011-ben például az brazil Oxitec nevű vállalat rendszeresen bocsátott szabadon génmódosított egyipto-

mi csípőszúnyogokat (Aedes aegypti) . A génmódosítás célja az volt, hogy a szúnyogok utódjai képtelenek 

legyenek a tovább szaporodásra.16 A génmódosított szúnyogok természetbe való kibocsátásának célja az 

volt, hogy csökkentse a trópusi vírusokat hordozó szúnyog populációt. Az, hogy ez sikerült-e azóta is vitatott.  
17 Bárhogy is van, az tény, hogy a múlbeli kibocsátásokban nem szerepeltek olyan rovarok, amelyek  gén-

meghajtókat örökítenek tovább.  

De mi a különbség a régebbről ismert génmódosított élőlények (GMO) és az olyan génmódosított élőlé-

nyek között melyek génmeghajtókat tartalmaznak és ezáltal génvezérelt szervezetekké válnak?

A természetes populációk génmódosításának új dimenziója a génvezérlés alkalmazásával éles kontraszt-

ban van a korábbi célokkal, stratégiákkal.

Mostanáig a génmódosított élőlényeknél nem volt elvárás, hogy egészséges utódokat nemzenek, hogy a 

természetben hosszan túléljenek és korlátozva volt, hogy fajtársaikkal párosodjanak. Így korábban a gene-

tikailag módosított élőlények terjedése limitálva volt térben és időben, eredetüktől távol a laboratórium 

falain túl. Sem a génmódosított előlényektől, sem pedig azok módosított génjeitől nem volt elvárt, hogy a 

természetben fennmaradjanak.  

A génvezérlés alkalmazása radikálisan megváltoztatja   ezeket a szempontokat. A konvencionális GMO-kal 

szemben, a génvezérléssel módosított élőlények olyan géneket örökítenek tovább, melyeket laboratóriu-

mokban szintetizáltak azzal a céllal, hogy elterjedjenek a vadon élő populációkban vagy kiiktassanak bizo-

nyos természetes géneket. Teszik ezt akkor is, ha az káros az adott fajra vagy csökkenti annak túlélési esélyeit 

vagy hogy a természetes kiválasztódás folyamatai nem tudnak érvényesülni. 

A génvezérlés alkalmazása áthelyezi a génmódosítás helyét a laboratóriumokbóla természetbe: a CRISPR/

Cas9 alapú önvezérelt génmeghajtók a természetes élőhelyükön élő élőlények utódainak genomjába má-

solják magukat, minden olyan alkalommal, amikor egy génvezérelt szervezet szaporodni kezd - generáció-

kon keresztül. A génmeghajtók által előidézett káros gének ‚kikényszerített’ átörökítése feltehetően megál-

15 World Mosquito Program Website (2020). About us. Our story. Online: https://www.worldmosquitoprogram.org/en/about-us/our-story
 [last accessed: 22.10.2020]
16 Oxitec website (2020). Oxitec. Brazil. Abingdon. Online: https://www.oxitec.com/brazil [last accessed Oct. 22, 2020].
17 Wallace H, Jackson A, Li Ching L, Sirinathsinghji E, Mayet M (2019). Oxitec’s failed GM mosquito releases worldwide: Forewarnings for Africa and 
 the Target Malaria project. Online: https://www.acbio.org.za/sites/default/files/documents/Oxitec_failed_GM_mosquito_releases_
 worldwide_Forewarnings_for_Africa_and_the_Target_Malaria_project.pdf [last accessed: 22.10.2020] 
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líthatatlan mutánsokat létrehozó láncreakciót hoz mozgásba.18 

A génvezérlésen keresztül az ember által indukált génmódosítások sokkal gyorsabban terjednek a termé-

szetes populációkban, mint az a klasszikus  GMO-k esetében tudna.19

 

Ez idáig minden génmeghajtóval folytatott kísérlet kizárólag laboratóriumokban történt vagy zárt konté-

nerekben. A génmeghajtókat azonban a termeszében akarják használni, és arra tervezték őket, hogy a ter-

mészetes populációk genomjába vezessenek be új géneket még akkor is, ha ezzel csökkentik az adott faj 

túlélési esélyeit.

Használatuknak a célja akár a teljes természetes populáció kicserélése is lehet, melyeket génvezérelt élő-

lények váltanának fel, vagy legalábbis nagy mértékben csökkentenék az eredeti populáció egyedszámát. 

Extrém esetben alkalmazásuk a teljes faj kihalásához is vezethet. 

Az első génvezérelt szúnyogokon folytatott kísérleteket 
2024-re tervezik Burkina Faso-ban.20  Ezek mindenféle 
biztosíték nélküli kísérletek lennének: olyan mechaniz-
musok, melyek képesek a természetbe kiengedett gén-
meghajtók kordában tartására csak elméleti szinten lé-
teznek.

A tudomány jelenlegi állása szerint, a kísérlet kimenetele ember által már nem lenne szabályozható. Az 

állatokon, növényeken és az ökoszisztéma egészén elvégzett ilyenfajta manipulációk visszafordíthatatlan 

eredményekhez vezetnének.

18 Gantz VM, Bier E (2015). The mutagenic chain reaction: a method for converting heterozygous to homozygous mutations. Science 348:442
19 Simon S, Otto M, Engelhard M (2018). Synthetic gene drive: between continuity and novelty: Crucial differences between gene drive and
 genetically modified organisms require an adapted risk assessment for their use. EMBO Rep 19 (5)
20 Van Woensel L, Van Steerteghem J (Jövőkutatás Osztály (STOA)  Parlamenti Kutatási Szolgáltatások Főigazgatósága (EPRS, 2019).
 The Science and ethics of gene drive technology. Case Study: Eradicating malaria. Working Breakfast; 2019. már. 19.; Európai Parlament,
 Brüsszel, Belgium. p. 6. Online: https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/161962/1-Booklet.pdf [utolsó elérés: 2020. okt. 22.]
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Hogyan működik a CRISPR/Cas alapú vagy önvezérelt génmeghajtó?

A CRISPR/Cas9 alapú, úgynevezett önvezérelt génmeghajtók a szintetikus génmeghajtók leggyakoribb 

variánsai. Az effajta génmeghajtók legalább két komponenst tartalmaznak: a Cas9 genetikai „ollót” és az 

információt hírvivő molekulát. Ráadásul új, vagy módosított gén is bejuttatható.

A génmeghajtó elsőként bekerül a célszervezet genomjába, például egy laboratóriumi egér szervezeté-

be. Ez a gén a petesejt megtermékenyítését követően lesz aktív, majd a nem manipulált kromoszómában 

a hírvivő molekula segítségével azonosítja be a célszekvenciát. A Cas9 duplaszál-szakadást okoz. A ter-

mészetes helyreállítási mechanizmusok a sérült sejtben alkalmazkodnak ahhoz, hogy a minta („templát”) 

segítségével a szakadást megjavítsák. A génmódosított kromoszómában a génmeghajtó templátként 

funkcionál: nagy valószínűséggel teljes mértékben lemásolásra kerül és beépül a célszekvenciába az 

előzőleg nem manipulált kromoszómán. Ezt a célzott folyamatot kényszerített öröklődésnek nevezzük.

A génolló célhelyen való beépülésé mellett, a meglévő génszekvenciákat ki lehet kapcsolni és/vagy új 

génszekvenciákat is be lehet juttatni. Végül ez a folyamat azt eredményezi, hogy minden utód örökölni 

fogja a génmeghajtó másolatát. A génvezérlési mechanizmus minden soron következő generációban, 

minden egyes szaporodás esetén reaktiválódni fog- és csak akkor ér véget, amikor a célszekvencia a 

teljes populációból eltűnt. 

Természetes öröklődés

Öröklődés génmeghajtókkal

Átlagos 
egér

Mutáns egér

A mutáció öröklődésé-
nek esélye 50%

normale 
Maus

Maus mit 
Gene Drive

a kényszerített öröklődés 
esélye akár 100%

a csíra-
sejtek 
fejlődése 
során

Átlagos 
egér

Génvezérelt 
egér

1. A CRISPR azonosítja 
a célszekvenciát

Gén-
meghajtó

CRISPR Cas9 
génmeghajtó 

esetleg további 
beépülő gén, 
új gén

2. A Cas9 kettős szálsza-
kadást okoz a célszekven-
ciában

3. A sejt saját javító mecha-
nizmusa átmásolja a génmeg-
hajtót a túlsó kromoszóma 
törési helyére.

4. A csírasejtek mindegyike 
hordozza a génmeghajtót 
(lásd itt spermiumok)

Kényszerített öröklődés gén-
meghajtókkal

NEU

NEU

NEU NEU
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A GÉNVEZÉRELT SZERVEZETEK
LEHETSÉGES ALKALMAZÁSAI 

A génmeghajtók számos területen alkalmazhatóak. A jelenlegi kutatá-
sok három területre koncentrálódnak: a kórokozó-átvivők elleni védeke-
zésre, az invazív fajok eltávolítására az érzékeny ökoszisztémákból és a 
kártevők féken tartására a mezőgazdaságban.  

Génmeghajtók használata a kórokozó-átvivők kiiktatására 

Az olyan fertőző betegségeket, mint a málária, Dengue-láz és a Lyme kór, szúnyogok vagy kullancsok ter-

jesztik az emberekre. A kórokozó-átvivők visszaszorítása már hosszú idők óta a a betegségek megelőzésé-

nek része. A génmeghajtókkal szemben támasztott jelenlegi elvárás, hogy a korábbi erőfeszítéseket egy 

újabb szintre emeljék.

Malária

A malária patogént számos Anopheles szúnyog faj terjeszti. A malária fékentartásával foglalkozó globális 

csoport, szúnyoghálókat, rovarírtószereket, és gyógyszereket vetett be, mely már a világ számos pontján se-

gített visszaszorítani a megbetegedéseket, és 2000-2015 között felére csökkentette a halálozások számát.21

2016-ban a WHO 21 országról tartotta lehetségesnek, hogy 2020-ra nullára csökkentse a malária fertőzé-

seket. 

A folyamat során 39 maláriamentes országot tartottak nyilván, legutóbb Sri Lanka (2016), Paraguay (2018), 

Algéria (2019) és El Salvador (2021) került fel a listára.22 Kína, Malajzia és Irán szintén jó úton haladt, hogy 

elérje a tanúsítvány megszerzéséhez szükséges, három éve maláriamentes státuszt. A fertőzések kontrollá-

lásához szükséges további tényezők mindenek felett az erős politikai akarat, jól funkcionáló egészségügy, 

megfelelő egészségügyi személyzet, edukációs és preventív programok globális szinten, gyors és helyes 

diagnózisok felállítása, megfelelő ellátás és az esetleges megbetegedésekre adott gyors reakciók.23 De 

még mindig maradt 87 ország, ahol az effajta intézkedések nem kerültek megfelelően a gyakorlatba. 

2017-ben több mint 200 millió ember fertőződött meg maláriával és több mint 400 ezer halt meg malá-

21 Egészségügyi Világszervezet (WHO) és UNICEF (2015). Achieving the malaria MDG target: reversing the incidence of malaria 2000-2015. 
 Online: https://www.who.int/malaria/publications/atoz/9789241509442/en/ [utolsó elérés: 2020. dec. 7.]
 https://www.who.int/malaria/publications/atoz/9789241509442/en/ [last accessed: 07.12.2020]
22 WHO weboldala (2019). World Health Organisation. Countries and territories certified malaria-free by WHO.
 Online: https://www.who.int/malaria/areas/elimination/malaria-free-countries/en/
23 Global Malaria Programme, World Health Organization (2019). The E-2020 initiative of 21 Malaria-eliminating countries. 2019 progress report. 
 Online: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325304/WHO-CDS-GMP-2019.07-eng.pdf?ua=1 [last accessed: 07.12.2020]

2

https://www.who.int/malaria/publications/atoz/9789241509442/en/
https://www.who.int/malaria/publications/atoz/9789241509442/en/ [last accessed: 07.12.2020]
https://www.who.int/malaria/areas/elimination/malaria-free-countries/en/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325304/WHO-CDS-GMP-2019.07-eng.pdf?ua=1 
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riában. Fekete-Afrika 5 éves kor alatti magas halálozási rátájával, a malária legnagyobb elszenvedője.24 A 

helyzetre való megoldásként alkalmazni kívánt génmeghajtókkal az Anopheles szúnyogok egyedszámának 

jelentős csökkentését céloznák, féken tartva ezáltal a malária terjedését.  

A Target Malaria nemzetközi kutatói konzorcium, vezető szerepet játszik az ilyenfajta génmeghajtók kifej-

lesztésben. A konzorciumnak 100 millió dollár összegű költségvetés áll a rendelkezésére, melynek nagyré-

sze a Bill & Melinda Gates Alapítványtól és az Open Philanthropy nevű projektből származik.25 26

A Target Malaria első modell projektjei már Burkina Faso-ban, Maliban, Ghánában és Ugandában el is indul-

tak. A szúnyog populációk fékentartására a Target Malaria két különböző elképzeléssel bír: 

A szervezet egyik célja a steril nőstény Anopheles szúnyogok kialakítása, melyeket a dsx gén (Doublesex 

gene) módosításaival hoznak létre. A CRISPR/Cas9 névre keresztelt génmeghajtó lesz a felelős azért, hogy 

a tervezett genetikai módosításokat a természetes populációkban elterjessze.  A 2018-as, nagy méretű ket-

recekben folytatott kísérletek azt mutatják, hogy ez az elképzelés elvileg működik: a génmeghajtó alkalma-

zása a tizedik generációt követően a populáció hanyatlásához vezet.27

Target Malaria másik elképzelése, a szúnyogok ivari megoszlásának manipulációja, miszerint kizárólag csak 

hím utódok jönnek létre.  Ez, a burkina fasoi projekt keretei között kerül tesztelésre három különböző fázis-

ban, ahol a génmeghajtót csak a harmadik fázisban fogják majd használni. 

Az első fázis során azok a hím szúnyogok úgy génmódosították, hogy képtelenek legyenek szaporodni. 

Terepi kísérleteket steril szúnyogokkal 2019-ben hajtottak végre.28 A Target Malaria állítása szerint ezek a 

kísérletek elsődlegesen terepi tapasztalatok megszerzésére és a burkina faso-i populáció feltérképezésére 

szolgáltak. A Target Malaria állítása szerint, a helyi népességet bevonta a döntéshozatalba, a kísérletek még-

is nagy felháborodást váltottak ki, mint lokális, mint pedig nemzetközi szinten.29 30

A második fázisban úgy génmódosítanák a szúnyogoat, hogy azok főleg hím utódokat fognak nemzeni. 

Az ún. ‘X-aprító’ módszerrel (lásd keretes rész) bejuttatott géneknek a Mendeli szabályok szerint kellene 

öröklődnie. Így ebben a fázisban ez még nem minősül génmeghajtónak. Annak érdekében, hogy csökkent-

sék a szúnyogok populációját, a  laboratóriumokban genmódosított szúnyogokat többször, nagy volumen-

ben bocsátanák ki a természetbe.  

A harmadik fázisban a Target Malaria célja, az olyan szúnyogok szaporítása melyek az Y kromoszómán hor-

24 Egészségügyi VIlágszervezet (2018). World Malaria Report 2018. World Health Organization.
 Online: https://www.who.int/malaria/publications/world-malaria-report-2018/en/ [utolsó elérés: 2020. dec. 7.]
25 Dunning H, Imperial College London Website (2017). London: Imperial College London; c2020. Malaria elimination project wins $17.5m
 funding boost. Online: https://www.imperial.ac.uk/news/179689/malaria-elimination-project-wins-175m-funding/ [last accessed: 07.12.2020]
26 Regalado A, MIT Technology Review Website (2016). MIT Technology Review; c2020. Bill Gates Doubles His Bet on Wiping Out Mosquitoes with 
 Gene Editing. Online: https://www.technologyreview.com/s/602304/bill-gates-doubles-his-bet-on-wiping-out-mosquitoes-with-gene-editing/ 
 [last accessed: 07.12.2020 ]
27 Kyrou K, Hammond AM, Galizi R, Kranjc N, Burt A, Beaghton AK, Nolan T, Crisanti A (2018). A CRISPR-Cas9 gene drive targeting doublesex
 causes complete population suppression in caged Anopheles gambiae mosquitoes. Nat Biotechnol 36:1062
28 Diabate A, Target Malaria Website. (2019). Target Malaria; 2020. Target Malaria proceeded with a small-scale release of genetically modified 
 sterile male mosquitoes in Bana, a village in Burkina Faso. Online: https://targetmalaria.org/target-malaria-proceeded-with-a-small-scale-
 release-of-genetically-modified-sterile-male-mosquitoes-in-bana-a-village-in-burkina-faso/ [last accessed: 07.12.2020] 
29 Wallace H, Li Ching L, Mayet M, African Center for Biodiversity Website (2018). African Center for Biodiversity. Release of risky GM mosquitoes 
 in Burkina Faso is highly unethical. Online: https://www.acbio.org.za/en/release-risky-gm-mosquitoes-burkina-faso-highly-unethical
 [last accessed: 07.12.2020]
30 Fuhr L, Klima der Gerechtigkeit Website (2018). Heinrich-Böll-Stiftung e.V. Burkina Faso’s Mosquito Controversy: Consent, awareness and risk 
 assessment in Target Malaria’s gene drive project. Online: https://klima-der-gerechtigkeit.de/2018/11/20/burkina-fasos-mosquito-controver-
 sy-consent-awareness-and-risk-assessment-in-target-malarias-gene-drive-project/ [last accessed: 07.12.2020] 

https://www.who.int/malaria/publications/world-malaria-report-2018/en/
https://www.imperial.ac.uk/news/179689/malaria-elimination-project-wins-175m-funding/
https://www.technologyreview.com/s/602304/bill-gates-doubles-his-bet-on-wiping-out-mosquitoes-with-gene-editing/
https://targetmalaria.org/target-malaria-proceeded-with-a-small-scale-release-of-genetically-modified-sterile-male-mosquitoes-in-bana-a-village-in-burkina-faso/
https://targetmalaria.org/target-malaria-proceeded-with-a-small-scale-release-of-genetically-modified-sterile-male-mosquitoes-in-bana-a-village-in-burkina-faso/
https://www.acbio.org.za/en/release-risky-gm-mosquitoes-burkina-faso-highly-unethical
https://klima-der-gerechtigkeit.de/2018/11/20/burkina-fasos-mosquito-controversy-consent-awareness-and-risk-assessment-in-target-malarias-gene-drive-project/ 
https://klima-der-gerechtigkeit.de/2018/11/20/burkina-fasos-mosquito-controversy-consent-awareness-and-risk-assessment-in-target-malarias-gene-drive-project/ 
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dozzák az X-aprítót, ami kizárólag hím szúnyogok nemzését eredményezné és melyek minden egyede ge-

nerációkon keresztül hordozná az X-aprító gén kódot. Így ez a génmódosítás génmeghajtóként menne 

végig a teljes populáción.31

Miközben a Target Malaria arra fókuszál, hogy csökkentse a szúnyog populáció méretét, a San Diegoi Kali-

fornia Egyetem kutatói másféle megközelítésben gondolkodnak. A az indiai Tata Alapítványtól kapott sok-

milliárd dolláros támogatásból32 olyan rezisztenciát szeretne kifejleszteni az Anopheles szúnyog fajokban, 

mely elpusztítja a malária patogéneket és így megelőzi az emberek megfertőződését.33 Az ilyen génvezérelt 

organizmusok azonban a korábbi ketrec kísérletek során limitált életképességet mutattak.34

Lyme kór

A mérsékelt égövben is fontolóra veszik a génmeghajtók alkalmazását a Lyme kór megfékezésére. Az Egye-

sült Államokban 2018-ban nagy mértékben terjedt a Lyme kór, mely közel 300 ezer embert érintett éven-

te.35  A 2017-es németországi becslések alapján az új esetek száma évente 100 ezerre tehető. A betegséget 

az első sorban egereket megfertőző Borrelia nevű baktérium okozza, de a kullancsokon keresztül bekerül az 

emberekbe is. Ha a fertőzést nem fedezik fel időben, akkor az amiatt kialakuló krónikus betegség nehezen 

kezelhető. 

Két, az Egyesült Államok északkeleti részén fekvő szigeten 2016-ban indítottak egy projektet, amely a gén-

technológia segítségével kívánja megakadályozni a betegség terjedését. A genetikai manipuláció elsőd-

leges célpontja nem a betegséget terjesztő kullancsok, hanem fehérlábú pockok, melyek a Borrelia elsőd-

leges gazdaszervezetei a térségben. Az immunrendszeren végrehajtott beavatkozás rezisztensé tenné az 

egereket, és megszakítaná a Borrelia terjesztési láncát. A massachusettsi Nantucket-szigeten és a Martha’s 

Vineyard szigeten végzett felmérések alapján, az emberek többsége elutasítja a génmeghajtók használa-

tát. Ennek ellenére előreláthatólat a génmódosított egerek természetbe történő kibocsátása megvalósul 

a közeljövőben. A tervek szerint a génmódosított egerek keresztetződnének vadon élő társaikkal, és a Ly-

me-kórral szembeni rezisztencia elterjedne a vadon élő populációban is. Habár nagyobb léptékű kísérletek 

is tervben vannak, az egerek azokhoz való felhasználása további vitákat szül.36

A génmeghajtókon és más géntechnológiai eszközökön túl, számos más stratégia létezik a Lyme kór ter-

jedésének megfékezésére. A fertőzések olyan egyszerű módszerekkel is elkerülhetőek, mint a megfelelő 

ruhaviselet, a kullancs elleni orvosi kezelések és testünk rendszeres ellenőrzése. Egy időre a közelmúltban 

az amerikai GalxoSmithKline vállalat elérhetővé tett egy oltást, de aztán érdeklődés hiányában kivonták a 

piacról.

31 Target Malaria weboldala (2020). Our Work: Self-sustaining. Online: https://targetmalaria.org/our-work/self-sustaining/ [utolsó elérés: 2020. okt. 22.]
32 Philanthropy News Digest weboldala (2016). c. 2020. Tata Trust Awards $70 Million to UC San Diego for Genetics Institute.
 Online: https://philanthropynewsdigest.org/news/tata-trusts-awards-70-million-to-uc-san-diego-for-genetics-institute [utolsó elérés: 2020. dec. 7.]
33 Philanthropy News Digest Website (2016). c2020. Tata Trust Awards $70 Million to UC San Diego for Genetics Institute.
 Online: https://philanthropynewsdigest.org/news/tata-trusts-awards-70-million-to-uc-san-diego-for-genetics-institute [last accessed: 07.12.2020]
34 Pham TB, Phong CH, Bennett JB, Hwang K, Jasinskiene N, Parker K, Stillinger D, Marshall JM, Carballar-Lejarazú R, James AA (2019).
 Experimental population modification of the malaria vector mosquito, Anopheles stephensi. PLoS Genet. 15:e1008440
35 Betegségmegelőzési és Járványügyi Központok weboldala (2019). Az Egyesült Államok Egészségügyi és Szociális Minisztériuma.
 Lyme Disease - Data and Surveillance. Online: https://www.cdc.gov/lyme/datasurveillance/index.html [utolsó elérés: 2020. dec. 7.]
36 Buchthal J, Evans SW, Lunshof J, Telford SR 3rd, Esvelt KM (2019). Mice Against Ticks: an experimental community-guided effort to prevent 
 tick-borne disease by altering the shared environment. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 374:20180105
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Az ’X-aprítót’ hordozó génmódostott szúnyogok elvileg csak hím utódokat fognak nemzeni. A szúnyogok 

ivarsejtjeinek keletkezésekor egy enzim termelődik, amely elvágja és elroncsolja az X-kromoszómát. Ennek 

következtében csak Y-kromoszómát tartalmazó hím ivarsejtek termelődnek. Így, a populációban nemzett 

utódok 95 százaléka hímivarú, és képes lesz az ‘X-aprító’ gént tovább örökíteni.37

X-aprító gén első variáns – génmeghajtó nélkül: ha az X-aprító gént olyan kromoszómába ültetik be, mely 

nem meghatározója a nemi differenciálódásnak, akkor az a mendeli öröklődési szabályokat követi majd, és 

feltehetőleg pár generáció elteltével nem lesz megtalálható az adott populáció genetikai anyagában. 

X-aprító második variáns - génmeghajtóval: az X-aprítóakkor válik génmeghajtóvá, amikor az beültetésre 

kerül a hím Y-kromoszómájába. Ezt követően elméletileg ugyanazzal a hatékonysággal tud terjedni az adott 

populáció egészében, mint a CRISPR/Cas alapú kényszerített génmeghajtó. Mindazonáltal ez az eljárás bio-

lógiai akadályokba ütközik: az epigenetikus szabályozás a szúnyogokban gátolja az X-aprító gén aktiváló-

dását az Y-kromoszómában.38

X-aprító harmadik variáns - génmeghajtóval: az X-aprító gén (első variáns) szintén kombinálható a CRISPR/

Cas alapú génmeghajtóval. Ezt a kombinációt SDGD (Sex Distorter Gene Drive) génmeghajtónak hívják, ami 

annyit jelent, hogy a eltorzítja a szúnyogok nemét. Amennyiben a nőstények olyan hímekkel párosodnak, 

akik hordozzák az X-aprító génnel párosított CRISPR/Cas génmeghajtót, akkor az beépül a dsx (Doublesex) 

génbe, és steril nőstények kifejlődését eredményezi. A pluszban beépített X-aprító gén az X-kromoszóma 

kivágását eredményezi a csírasejt kialakulásakor. A végső eredmény, hogy kizárólag hím utódok lesznek.39

A CRISPR/Cas génmeghajtó és az X-aprító kombinálása során mindkét rendszer kölcsönösen támogatja 

egymást: ha az egyik valami miatt nem tudna működni, akkor a másik biztosan fog. A becsült kalkulációk 

alapján a nőstény szúnyogok száma sokkal gyorsabban lenne csökkenthető a SDGD segítségével, mint ha 

csak  CRISPR/Cas génmeghajtót használnának. 

Génmeghajtók használata az invazív fajok elleni harcban 

Számos állatfajt hurcoltak az emberek idegen szigetekre és országokba, ahol azok súlyos fenyegetéssé 

váltak az ottani növény és állatvilág számára. A főbb problémát például a patkányok és az egerek okozzák, 

melyek nagymértékben csökkentik a kisebb állatok és őshonos madarak populációit. Az olyan konvencio-

nális eszközök, mint például a vadászat, csapdák, mérgek kihelyezése képesek voltak arra, hogy az invazív 

fajokat a kisebb szigeteken visszaszorítsák. Nagyobb területeket tekintve azonban ezek az eszközök nem 

bizonyultak eléggé hatékonynak. Génmeghajtókat pedig lehetséges alternatívának szánják a probléma 

megoldására. 

37 Galizi R, Doyle LA, Menichelli M, Bernardini F, Deredec A, Burt A, Stoddard BL, Windbichler N, Crisanti A (2014). A synthetic sex ratio distortion 
 system for the control of the human malaria mosquito. Nat Commun 10:3977
38 Alcalay Y, Fuchs S, Galizi R, Bernardini F, Haghighat-Khah RE, Rusch DB, Adrion JR, Hahn MW, Tortosa P, Papathanos PA (2019). The potential for 
 a released autosomal X-shredder becoming a driving-Y chromosome and invasively suppressing wild populations of malaria mosquitoes. bioRxiv
39 Simoni A, Hammond AM, Beaghton AK, Galizi R, Taxiarchi C, Kyrou K, Meacci D, Gribble M, Morselli G, Burt A, Nolan T, Crisanti A (2020).
 A male-biased sex-distorter gene drive for the human malaria vector Anopheles gambiae. Nat Biotechnol. 38(9):1054–60

Hogyan működik a  génmeghajtó ‚X-aprítóval‘ (X-Shredder)?
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A hét amerikai és ausztrál egyetem és nem-kormányzati szervezet irányítása alatt megvalósuló, az invazív 

rágcsálók genetikai biokontrollja (Genetic Biocontrol of Invasive Rodents  - GBIRd) névre keresztelt projekt 

ezen területen végez kutatásokat. 

A GBIRd által elvégzett kísérletek arra irányulnak, hogy megvizsgálják, 
hogy az egerek génmeghajtók használatával kiirthatóak-e, és hogy ez 
az eljárás mely feltételekkel lenne elfogadható. A project nagyrészét az 
az Egyesült Államok Védelmi Minisztériumának kutatási és fejlesztési 
ügynöksége (Defense Advanced Research Projects Agency - DARPA) 
finanszírozza, mely 6.4 millió dollárt fektetett a projektbe.40 

A GBIRDd legaktívabb tagjai között tudható egy környezetvédő szervezet is, az Island Conservation. A szer-

vezet 25 éve foglalkozik a tengeri madarak védelmével, és állítása szerint már 63 szigetet szabadított meg 

a rágcsálóktól. Ezeket az eredményeket eddig konvencionális eszközök segítségével érték el, de az Island 

Conversation úgy véli, hogy a továbblépeshez szükség lesz a génmeghajtók használatára.41

Az ebbe az irányba tett kezdeti lépéseket a San Diego-i Kalifornia Egyetem tette meg, amikor először 2019-

ben egerek számára fejlesztettek ki génmeghajtókat.42 A fejlesztők azonban nem várt akadályokba ütköztek: 

CRISPR/Cas9 képes volt megszakítani a DNS szálat minden egyes tesztállatnál, de csak a nőstény egyedek-

ben indult be az a „helyreállítási” mechanizmus, mely elkezdte aktívan terjeszteni az új DNS szegmenst a 

genomban. Így a génmeghajtó csak a nemek egyikénél volt sikeres, és ott is csak 70 százalékos hatékony- 

ságot ért el. A génmeghajtó ezen formája nem alkalmas arra, hogy vadonélő emlősök populációját manipulálja.

Új-Zéland korábbi kormánya szintén mutatott érdeklődést a génmeghajtók irányába. Az ország egyedülálló 

állat és növényvilága nagymértékben elszenvedi a behurcolt patkányok, hermelinek és a rókakuzuk túlzott 

elszaporodását. A Predator Free 2050 program segítségével, az új-zélandi kormány azt a célt tűzte ki maga 

elé, hogy 2050-re megszabaduljon minden invazív ragadozótól. Az intézkedések több mint 100 szigeten 

már sikeresnek bizonyultak. Ahhoz, hogy a főbb szigeteken is eredményeket tudjanak elérni, a génmeghaj-

tók használatát is fontolóra veszik.

Annak fényében, hogy az invazív fajok visszaszorításához fontolóra vették Új-Zélan-
don a génmeghajtók használatát, két kutató 2017-ben egy cikket hozott napvilágra, 
mely a természetbe visszaengedett állatokba ültetett génmeghajtók okozta kockáza-
tokra figyelmeztet.43

40 Neslen A, The Guardian Website (2017). Guardian News & Media Limited; c2020. US military agency invests $100m in genetic extinction techno-
 logies. Online: https://www.theguardian.com/science/2017/dec/04/us-military-agency-invests-100m-in-genetic-extinction-technologies
 [last accessed: 07.12.2020]
41 Island Conservation weboldala (2017): Gene Drive: A Potential Power-Tool for the Toolbox.
 Online: https://www.islandconservation.org/gene-drive-karl-campbell/ [utolsó elérés: 2020. dec. 7.]
42 Grunwald HA, Gantz VM, Poplawski G, Xu XS, Bier E, Cooper KL (2019). Super-Mendelian inheritance mediated by CRISPR-Cas9
 in the female mouse germline. Nature 566:105
43 Esvelt KM, Gemmell NJ (2017). Conservation demands safe gene drive. PLoS Biol. 15:e2003850.

https://www.theguardian.com/science/2017/dec/04/us-military-agency-invests-100m-in-genetic-extinction-technologies
https://www.islandconservation.org/gene-drive-karl-campbell/
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Mivel még ugyanabban az évben kormányváltás történt Új-Zélandon, ez a megközelítés egyre nagyobb 

korlátokba ütközött. Így mielőtt a Predator Free újra visszatér eredeti tervéhez, számos technikai, társadalmi 

és etnikai kérdést meg kell vizsgálni, és  a szabályozási korlátokat is fel kell deríteni.44

Génmeghajtókról folytatott megbeszélések a Természetvédelmi Világ-
szövetségnél (IUCN)

Annak fényében, hogy  az invazív fajok visszaszorítása érdekében felmerült a génmeghajtók használata is, a 

Természetvédelmi Világszövetség (IUCN), 2015 óta vitát folytat ezen technológia használatáról.  

Ahogy a közgyűlés Hawaii-on 2016 szeptemberében elfogadta,45 megbízást adott az IUCN számára, hogy 

készítsen el egy tudományos beszámolót a szintetikus biológia és a génmeghajtók természetvédelmi célú 

alkalmazásáról. A tudományos beszámoló alapján az IUCN eretedilet  a soron következő, 2020-as közgyűlé-

sén foglalt volna állást génmeghajtók természetvédelmi célú használat.  

Részben a nyilvános tiltakozásoknak, részben pedig a globális természetvédelmi főszereplőknek köszönhető-

en46, az a 2016-os állásfoglalásában az IUCN ígéretet tett arra, hogy a tanulmány elkészültéig nem támogat sem-

miféle génmeghajtókkal kapcsolatos kutatást, terepen végzettkísérleteket illetve a génmeghajtók használatát.

A ‘Genetic Frontiers Conservation’47 címen 2019 májusában megjelent tanulmányt éles kritika fogadta az 

IUCN tagjai, természetvédők és kutató szervezetek részéről a világ számos pontján.  Az ETC Group48 által 

elkészített elemzés megmutatta, hogy a tanulmány készítői között főleg olyan szervezetek álltak, akikről köz-

tudott, hogy a géntechnológia támogatói, és az IUCN-nek nem lett volna szabad velük dolgoznia, részben 

azért, mert gazdasági érdekeltségeik voltak annak a technológiának kifejlesztésében, amelyről a tanulmány 

készült. Az következő nyílt levélben, melyet 231 civil szervezet és számos tudós írt alá, a tanulmányt egyol-

dalúnak, részrehajlónak titulálták és alkalmatlannak arra, hogy az alapján bármiféle érdemi szakpolitikai vita 

létrejöhessen. Állításuk szerint, a tanulmány nincs összhangban a Hawaii állásfoglalásban szereplő elővi-

gyázatossági megfontolásokkal. A nyílt levelet aláíró szervezetek felkérték az IUCN-t, hogy készíttessen egy 

újabb tanulmányt, melyet főleg a kockázat elővigyázatossági alapú elemzésre hegyez ki, és hogy várja meg 

míg elkészül egy ilyen ellentanulmány, mielőtt a témában döntést hoznának.49 23 IUCN tag hasonló kéréssel 

fordult az IUCN Tanács felé 2019 októberében. Aláírói szerint egy alapos, átfogó és kiegyensúlyozott, az 

elővigyázatosság elvére alapuló vitához több időre lenne szükség, és az IUCN tagok aktívabb bevonására 

44 Murphy EC, Russell JC, Broome KG, Ryan GJ, Dowding JE (2019). Conserving New Zealand’s native fauna: a review of tools being developed for 
 the Predator Free 2050 programme. Journal of Ornithology 160:883
45 Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) könyvtárrendszerének weboldala (2016). IUCN, International Union for Conservation of Nature Resolution;
 c. 2020. WCC-2016-Res-086 - Development of IUCN policy on biodiversity conservation and synthetic biology. World Conservation Congress; 
 2016; Hawaii. Online: https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/resrecfiles/WCC_2016_RES_086_EN.pdf [utolsó elérés: 2020. dec. 7.0]
46 SynBioWatch weboldala (2016). A Call for Conservation with a Conscience. No Place for Gene Drives in Conservation.
 Online: http://www.synbiowatch.org/wp-content/uploads/2016/09/letter_vs_genedrives.pdf [utolsó elérés: 2020. dec. 7.]
47 Redford KH, Brooks TM, Macfarlane NBW, Adams JS (2019). Genetic frontiers for conservation: an assessment of synthetic biology and biodiver-
 sity conservation: technical assessment. IUCN Publication. Online: https://portals.iucn.org/library/node/48408 [last accessed: 07.12.2020]
48 ETC Csoport weboldala (2019). ETC Csoport. Driving Under the Influence? A review of the evidence for bias and conflict of interest in the
 IUCN report on synthetic biology and gene drive organisms.
 Online: https://www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/files/etc-iucn-driving_under_influence.pdf [utolsó elérés: 2020. dec. 7.]
49 GeneWatch UK weboldala (2019). GeneWatch UK. Open letter to the IUCN regarding the report Genetic Frontiers for Conservation.
 Online: http://www.genewatch.org/uploads/f03c6d66a9b354535738483c1c3d49e4/IUCN_let_16July2019.pdf [utolsó elérés: 2020. dec. 7.]

Online: https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/resrecfiles/WCC_2016_RES_086_EN.pdf
http://www.synbiowatch.org/wp-content/uploads/2016/09/letter_vs_genedrives.pdf
https://portals.iucn.org/library/node/48408
https://www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/files/etc-iucn-driving_under_influence.pdf
http://www.genewatch.org/uploads/f03c6d66a9b354535738483c1c3d49e4/IUCN_let_16July2019.pdf
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bármely IUCN által hozott döntést megelőzően.50

A kritikákkal szembenézve az IUCN Tanácsa visszavonta azon tervét, hogy a 2020 júliusi kongresszuson 

állásfoglalást hozzon a szervezet a témában. Helyette egy, a tagok számára is nyilvános konzultációs fo-

lyamatban kidolgozták a témával foglalkozó vita alapelveit.51 Ezekről a 2021-es IUCN Természetvédelmi 

Világkongresszuson terveztek szavazást, amely a témáról szóló vita alapjául szolgál, amíg a következő kong-

resszus állást nem foglal a témában. 

Génmeghajtók használata a mezőgazdaságban

Hosszútávon a mezőgazdaság válhat a génmeghajtók használatának legfontosabb területévé - ez egy olyan 

tény, mely eddig nem igazán volt tárgya a közbeszédnek. A CRISPR/Cas alapú génmeghajtó szabadalmak 

növények és állatok hosszú listáját tartalmazza, melyeknek visszaszorítása ill. kiirtása növelni tudná a mező-

gazdasági hozamot. Számos akadály viszont jelenleg ennek még az útjában áll. 

Szabadalmak a mezőgazdasági alkalmazásra 

Legalább hat génmeghajtó szabadalom utal azok mezőgazdasági használatára. A hangsúly a kártevő gyo-

mokon van és a gyomirtószerekkel szembeni rezisztencia visszafordításán.

A génmeghajtó két fő alkalmazási módja a CRISPR/Cas alapú génmeghajtó vezető fejlesztőitől, a Kevin 

Esvelt52 és Ethan Bier53 által vezetett kutatócsoportoktól származik. Továbbá számos további szabadalmi 

kérvényt adott be a Bruce Hay vezette csoport is.54 Az beadott szabadalmak nagy része általános, de egyi-

kük már tartalmazz részletes célkitűzéseket és módszereket, melyek lehetővé teszik a génmeghajtók keres-

kedelmi célú használatát.

Fontos tény azonban, hogy a génmeghajtók kereskedelmi forgalomba hozatala alapvető problémába üt-

közik: azok terjedése sem időben, sem pedig térben nem megfékezhető. A szabadba való kibocsátások 

a génvezérelt szervezetek szomszédos ökoszisztémákba történő kontrollálatlan terjedését eredményezné 

évtizedeken keresztül. Az agrobizni termékek folyamatos értékesítésére alapozott  klasszikus üzleti modellje 

ezen kondíciókkal nehezen lenne működtethető. 

50 Deutscher Naturschutzring weboldala (2019). IUCN-tagok nyílt levele az IUCN tanácsához a témában. Online: https://backend.dnr.de/sites/de-
 fault/files/2022-02/2019_Open%20letter%20by%20IUCN%20members-to-the-IUCN-Council-regarding-synthetic-biology-for-biodiversity-
 conservation.pdf [utolsó elérés: 2022. feb. 10.]
51 IUCN Congress 2020 weboldala (2020). IUCN; c2020. 075 - IUCN Principles on Synthetic Biology and Biodiversity Conservation.
 Online: https://www.iucncongress2020.org/motion/075 [last accessed: 07.12.2020]
52 Esvelt KM, Smidler AL (2015). RNA-guided gene drives. Patent No. WO/2015/105928
53 Bier E, Gantz V (2016). Method for autocatalytic genome editing and neutralizing autocatalytic genome editing. Patent No. WO/2016/073559
54 Hay BA, Oberhofer G, Ivy TW (2018). DNA sequence modification-based gene drive. Patent No. WO 2018/204722A1

https://backend.dnr.de/sites/default/files/2022-02/2019_Open%20letter%20by%20IUCN%20members-to-the-IUCN-Council-regarding-synthetic-biology-for-biodiversity-conservation.pdf
https://backend.dnr.de/sites/default/files/2022-02/2019_Open%20letter%20by%20IUCN%20members-to-the-IUCN-Council-regarding-synthetic-biology-for-biodiversity-conservation.pdf
https://backend.dnr.de/sites/default/files/2022-02/2019_Open%20letter%20by%20IUCN%20members-to-the-IUCN-Council-regarding-synthetic-biology-for-biodiversity-conservation.pdf
https://www.iucncongress2020.org/motion/075
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Elméleti szinten a génmeghajtók használata gazdasági szempontból két forgatókönyv szerint lehet ér-

demleges: a génmeghajtó képes kiiktatni a természetes rezisztenciát, melyet a növények fejlesztettek ki a 

gyomirtószerekkel szemben, így az agrobiznisz képes lenne magasabb profitot realizálni a gyomirtószerek 

eladása után, melyek újra használhatóak lennének. A másik forgatókönyv szerint a nagy mezőgazdasági 

szövetségek szponzorálnák a génmeghajtók kifejlesztését, melyből a tagok profitálhatnának. 

 

Infografika: ETC Group, Heinrich Böll Stiftung (2018). Forcing the Farm c. kiadványa alapján

Szabadalmi kérelmek száma a mezőgazdaságban 
használt génmeghajtók lehetséges alkalmazására

WO 2015/105928 A1
Cím: RNS-vezérelt Génmeghajtó; 

RNS-vezérelt Génmeghajtó: Harvard College elnöke és munkatársai;

Feltalálók: Kevin Esvelt, Andrea Smidler

Közzététel dátuma: 2015. július 16. 

12 kukorica 
kártevő

9 gyapot kártevő 13 apró szemű gabo-
na-kártevő 

10 szója kártevő,
melyekre „jelen
közzétett szabadalom 
kiterjedhet” 

11 szőlő kártevő 13 pálma kártevő

16 burgonyaféleket 
(paprika, paradicsom, 
padlizsán, dohány,
petúnia, burgonya)
károsító kártevő

14 csonthéjas 
kártevő

8 Cisztaképző fonál-
féreg

24 szúforma 11 puhatestű 
kártevő

11 molylepkeféle 27 megnevezett 
mezőgazdasági 
vállalat 

112 invazív gyom
(19  invazív gyom,
5 parazita gyomnövé-
ny faj, 88 szárazföldi 
gyomnövény faj)

46 növényvédő-
szer-hatóanyag, 
például: atrazin, 
glifozát, naftalin, 
réz-hidroxid 

186  
növényvédőszer 
márka

52 „további gyomnö-
vényfaj „jelen közzétett 
szabadalom kiterjedhet”
(pl. parlagfű, mérges
borostyán, aranyvessző)
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Példák a génmeghajtók mezőgazdasági  alkalmazására

A génmeghajtók alkalmazása a gabonatermesztés és a kártevők elleni harc szinte minden területén elkép-

zelhető. Három esetben már konkrét tervek is vannak. 

Pettyesszárnyú muslica 

Az eredetileg Délkelet-Ázsiában őshonos pettyesszárnyú muslica (Drosophila suzukii) egy  világszerte el-

terjedt faj, és súlyos károkat okoz a gyümölcstermesztésben. A majdnem érett és egészséges, vékonyhéjú 

gyümölcsökbe rakja petéit. 2008-ban a pettyesszárnyú muslica elérte Kaliforniát és több mint 38 milliós kárt 

okozott a cseresznyefás gyümölcsösökben a rákövetkező évben. A számítások szerint a veszteség 500 millió 

dollárra is emelkedhet éves szinten az Egyesült Államok nyugati részén.55 2011 óta a pettyesszárnyú muslica 

megjelent Németországban is, veszélyeztetve a cseresznye, szőlő, málna, feketeribizli és eperterméseket.56 

2013-ban a kaliforniai Cherry Board, a kaliforniai cseresznye termelők egyesülete el-
kezdte finanszírozni a génmeghajtók kutatását, éves szinten 100 000 dollárral.57  A 
San Diego-i Egyetem kutatócsoportja kifejlesztette a Medea génmeghajtót (Medea 
Drive), melynek segítségével elérhető, hogy a muslicák utódai életképtelenek legye-
nek.

A kezdeti laboratóriumi kísérletek során a génmódosított muslicák nagy mennyiségére volt szükség ahhoz, 

hogy az adott populációban ki tudják fejleszteni a Medea génmeghajtót. Ráadásul számos természetes 

muslica populáció rezisztens, mely nagy mértékben gátolja a Medea meghajtó terjedését. Ezért a kutatók 

azt feltételezik, hogy a génmódosított pöttyösszárnyú muslicát nagyon nagy számban kellene visszaenged-

ni a természetbe ahhoz, hogy a Medea meghajtó meg tudjon maradni éveken keresztül is a populációban. 

Terepi kísérletek még nem történtek.58 A 2017-ben megpályázott Medea génmeghajtó szabadalom musli-

cák más fajaira is kiterjedne, továbbá az Anopheles és az Aedes szúnyog nemzetségekre, melyek a maláriát 

és számos más vírus okozta betegségeket terjesztenek.59

Levélbolhák  (Psyllidae)

A génmeghajtók alkalmazását illetően levélbolhák is potenciális célcsoport. A baktériumot, mely ehetetlen-

né tette a citrusok gyümölcseit, először 2005-ben fedezték fel az Egyesült Államokban. A baktériumot az 

ázsiai eredetű Diaphorina citri levélbolha faj terjeszti, mely a növényi nedvek szopogatásakor viszi át a nö-

55 Walsh DB, Bolda MP, Goodhue RE, Dreves AJ, Lee J, Bruck DJ, Walton VM, O’Neal SD, Zalom FG (2011). Drosophila suzukii (Diptera: Drosophilidae): 
 invasive pest of ripening soft fruit expanding its geographic range and damage potential. Journal of Integrated Pest Management 2: G1
56 Szövetségi Élelmezési és Mezőgazdasági Minisztérium weboldala (2019). Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft.
 Kirschessigfliege: Herkunft und Bedeutung.
57 Regalado A, MIT Technology Review weboldala (2017). MIT Technology Review; c2020. Farmers Seek to Deploy Powerful Gene Drive.
 Online: https://www.technologyreview.com/s/609619/farmers-seek-to-deploy-powerful-gene-drive/ [last accessed: 22.10.202020]
58 Buchman A, Marshall JM, Ostrovski D, Yang T, Akbari OS (2018). Synthetically engineered Medea gene drive system in the worldwide crop
 pest Drosophila suzukii. PNAS 115:4725
59 Akbari OS, Buchman A (2017). Use of medea elements for biocontrol of D. suzukii populations. Patent No. WO 2017/132207

https://www.technologyreview.com/s/609619/farmers-seek-to-deploy-powerful-gene-drive/ 
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vényre a baktériumot, és ezzel más fákat is megfertőz. A Huanglongbing a citrusfélék zöldellésének beteg-

sége  három évben elterjedt Florida citrustermesztő térségének nagy részén,s ez a citrus termelés 70%-os 

hanyatlásához vezetett.60 A betegség Európát eddig még nem érte el, de annak terjedése kiszámíthatatlan 

és nem kontrollálható.61

Kaliforniában a citrus termesztők szintén fontolóra vették a génmeg-
hajtók használatát, hogy annak segítségével próbálják megvédeni ül-
tetvényeiket.62 Az egyik opció egy olyan levélbolha lehetne, mely nem 
terjeszti a baktériumot. Az ehhez kapcsolódó projekt 2017-ben feje-
ződött be, mely több gént is beazonosított, amelyek képesek meggá-
tolni a betegség terjedését.63 Jóllehet az ehhez szükséges génmeg-
hajtó még nem került kifejlesztésre. 

Az újvilági csavarlégy 

Az újvilági csavarlégy (Cochliomyia hominivorax) elsősorban Amerikában található, petéit testnyílásokba 

vagy emlősök és madarak nyílt sebeiben helyezi el. A kikelő lárva mélyen beleágyazza magát az állat szöve-

teibe, ahol aztán súlyos gyulladásokat okoz. Az újvilági csavarlégy különböző haszonállatokat is ellep, mint 

például marhákat, birkákat, kecskéket, melyek állatorvosi kezelés hiányában el is pusztulhatnak a gyulladás-

ban.64 A csavarlegyet az 1960-as években sikerült az Egyesült Államokban visszaszorítani azzal, hogy steril 

nőstény legyeket engedtek vissza a természetbe. Hogy megakadályozzák Közép és Dél- Amerikából törté-

nő ismételt betelepólésüket, Panamában egy védett zónát hoztak létre, ennek fenntartása viszont nagyon 

költségesnek bizonyult. Az Észak-Karolinai Egyetem kutatói megoldásként a génmeghajtók alkalmazását 

javasolták65, ami arra is alkalmas lenne, hogy Dél-Amerikában is kipusztítsa a csavarlegyeket. 2019-ben ku-

tatók nemzetközi csoportja, elsők között alkalmazta a CRISPR/Cas9 gént a csavarlegyekben, a nemek diffe-

renciálódásáért felelős gén manipulálásával. Ennek eredményeképpen a nőstény utódok a hímek tulajdon-

ságait örökölték, és sterilek lettek.66 Ez a beavatkozás az első lépés volt a CRISPR/Cas alapú génmeghajtó 

kifejlesztéséhez, mely a csavarlégy teljes kipusztulását tudná okozni.

 

60 Citruskutatási Bizottság (2017). CLB HLB külső tudományos felülvizsgálata - Végső jelentés. 2017 aug. 14-18; Davis, California, USA.
 Online: http://citrusresearch.org/wp-content/uploads/HLB-External-Review_FINAL-Report.pdf [utolsó elérés: 2020. okt. 22.]
61 Pérez-Rodríguez J, Krüger K, Pérez-Hedo M, Ruíz-Rivero O, Urbaneja A, Tena A (2019). Classical biological control of the African citrus psyllid 
 Trioza erytreae, a major threat to the European citrus industry. Sci Rep 9:9440
62 Citruskutatási Bizottság (2017). CLB HLB külső tudományos felülvizsgálata - Végső jelentés. 2017 aug. 14-18; Davis, California, USA.
 Online: http://citrusresearch.org/wp-content/uploads/HLB-External-Review_FINAL-Report.pdf [utolsó elérés: 2020. okt. 22.]
63 Amerikai Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának weboldala, Citruskutatás és -fejlesztés (2017). United States Department of 
 Agriculture. Forrás: Citrus Research & Development Foundation (CRDF) submitted to Rear and Release Psyllids as Biological Control Agents -
 An Economical and Feasible Mid-Term Solution for Huanglongbing (HLB) Disease. Online: https://reeis.usda.gov/web/crisprojectpages/
 0230893-rear-and-release-psyllids-as-biological-control-agents--an-economical-and-feasible-mid-term-solution-for-huanglongbing-
 hlb-disease.html [utolsó elérés: 2020. okt. 22.]
64 Scott MJ, Concha C, Welch JB, Philips PL, Skoda SR (2017). Review of research advances in the screwworm eradication program over
 the past 25 years. Entomologia Experimentalis et Applicata 164:226
65 Paulo DF, Williamson ME, Arp AP, Li F, Sagel A, Skoda SR, Sanchez-Gallego J, Vasquez M, Quintero G, Pérez de León AA, Belikoff EJ, Azeredo-
 Espin AML, McMillan WO, Concha C, Scott MJ (2019). Specific Gene Disruption in the Major Livestock Pests Cochliomyia hominivorax and
 Lucilia cuprina Using CRISPR/Cas9. G3:Genes, Genomes, Genetics 9:3045
66 Paulo DF, Williamson ME, Arp AP, Li F, Sagel A, Skoda SR, Sanchez-Gallego J, Vasquez M, Quintero G, Pérez de León AA, Belikoff EJ, Azeredo-
 Espin AML, McMillan WO, Concha C, Scott MJ (2019). Specific Gene Disruption in the Major Livestock Pests Cochliomyia hominivorax and
 Lucilia cuprina Using CRISPR/Cas9. G3:Genes, Genomes, Genetics 9:3045

http://citrusresearch.org/wp-content/uploads/HLB-External-Review_FINAL-Report.pdf 
http://citrusresearch.org/wp-content/uploads/HLB-External-Review_FINAL-Report.pdf
https://reeis.usda.gov/web/crisprojectpages/0230893-rear-and-release-psyllids-as-biological-control-agents--an-economical-and-feasible-mid-term-solution-for-huanglongbing-hlb-disease.html 
https://reeis.usda.gov/web/crisprojectpages/0230893-rear-and-release-psyllids-as-biological-control-agents--an-economical-and-feasible-mid-term-solution-for-huanglongbing-hlb-disease.html 
https://reeis.usda.gov/web/crisprojectpages/0230893-rear-and-release-psyllids-as-biological-control-agents--an-economical-and-feasible-mid-term-solution-for-huanglongbing-hlb-disease.html 
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Hogyan működik a Medea génmeghajtó? 

A Medea génmeghajtó kifejlesztésének célja a természetes rovarfajok populációi helyettesíthetése vagy 

megtizedelése. A Medea génmeghajtó két genetikai komponensből áll, melyek a méreg és ellenszer alap-

elven működnek. Egy új génvariáns is beültethető harmadik komponensként, amit minden utód örökölni 

fog. Mind a hím, mind pedig a nőstény rovarok örökölni fogják Medea meghajtót, a toxint azonban csak 

a nőstény fogja termelni, és bekerül minden egyes petesejtbe. Az ellenszer másfelől pedig nem jut be a 

petékbe, hanem a megfertőzött embrióban fog kialakulni. Az embriók számára, hogy a mérgezett petékben 

fejlődni tudjanak, az ellenanyag termeléshez szükséges genetikai információnak  rögzülnie kell a genom-

jukba. Így az utód csak akkor lesz életképes, ha genomjában hordozza a Medea génmeghajtót, ami szintén 

termel ellenanyagot. Mivel a nőstény csak a Medea génmeghajtó egyetlen másolatát hordozza, utódainak 

csak a fele örökli a Medea meghajtót gént. A Medea CRISPR/Cas alapú önvezérelt génmeghajtóval és anél-

kül is elérhető.67 A CRISPR/Cas nélküli génmeghajtó verzió feltehetőleg kevésbé terjed invazívan.68

     

 

 

67 Champer J, Lee E, Yang E, Liu C, Clark AG, Messer PW (2020). A toxin-antidote CRISPR gene drive system for regional population modification.
 Nat Commun. 11(1):1082
68 Buchman A, Marshall JM, Ostrovski D, Yang T, Akbari OS (2018). Synthetically engineered Medea gene drive system in the worldwide crop
 pest Drosophila suzukii. PNAS 115:4725

Medea génmeghajtó: méreg és ellenszer

A Medea génmeghajtó egy ge-
netikai összetevő, a gén, amely 
„mérget” és „ellenszert” hordoz 
magában.

A másik fele az „ellenszert” örökli, 
és tovább él.

A fele a természetes géneket örökli 
és elpusztul.

A nőstény légy, ami a Medea gén-
meghajtó másolatának hordozója, 
minden petéjében elhelyezi
a „mérget“.

Forrás: Volker Henn. https://www.wissensschau.de/synthetische_biologie/gene_drive_medea_daisy_x-shredder.php
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A növényekben való alkalmazás nyitott kérdései 

Elméletileg a génmeghajtókat növények esetében is lehet alkalmazni. Az Amerikai Tudományos Akadémia 

a palmer amarántot célozta meg69, mely rezisztens szupergyom lett 1990-es évek óta az Amerikai Egyesült 

Államokban az olyan gyomírtószerekre, mint a glifozát.70 A palmer amaránt egy olyan kétlaki gyom, mely 

vagy hím vagy női ivarú virágokat hoz. A kutatók egy olyan gént azonosítottak, ami képes kontrollálni a női 

ivarú virágok kialakulását.71 Ha a génmeghajtók segítségével ki tudnák kapcsolni ezt a gént, akkor csak 

hímivarú növények alakulnának ki, mely ellehetetlenítené a természetes szaporodást. 

Egy másik elméleti lehetőség a mezőgazdaságnak súlyos károkat okozvó, a növényfajok tucatjainál kialakult 

növényvédőszer- rezisztencia visszafordítása. A rezisztencia kialakulása olyan genetikai változások eredmé-

nye, melyek jól nyomonkövethetőek, és génmeghajtók használatával elvben visszafordíthatóak lennének.72 

Számos technikai akadály vár még leküzdésre, mielőtt a génmeghajtók alkalmazha-
tóak lesznek a növények esetében is. 

69 Nemzeti Tudományos, Mérnöki és Orvosi Akadémiák (2016). Gene Drives on the Horizon: Advancing Science, Navigating Uncertainty,
 and Aligning Research with Public Values. Washington, DC: The National Academies Press.
70 Webster TM, Nichols RL (2012). Changes in the prevalence of weed species in the major agronomic crops of the Southern United States:  
 1994/1995 to 2008/2009. Weed Science 60:145
71 Montgomery JS, Sadeque A, Giacomini DA, Brown JB, Tranel PJ (2019) Sex-specific markers for waterhemp (Amaranthus tuberculatus)
 and Palmer amaranth (Amaranthus palmeri). Weed Science 67:412
72 Neve P (2018). Gene drive systems: do they have a place in agricultural weed management? Pest Manag Sci 74:2671

Ez az ábra azt szemlélteti, hogy mely 
területeken fontolgatják a génvezérelt 
szervezetek használatát mezőgazdasági 
célokra

Génmeghajtók a gabonasilókat 
ellepő patkányok, egerek,
csótányok és lepkék kiirtására

Génmeghajtók a 
káposztalepke 
megtizedelésére

Génmeghajtók a növényi 
betegségeket okozó fonál-
féreg elpusztítására

A génmeghajtók olyan levélbolhák 
kiirtására, melyek a citrusfélék 
zöldülését okozó kórt (Huanglong-
bing) terjesztik. 

A génmeghajtó a pettyesszár-
nyú muslica kiirtására, ez egy 
olyan muscila faj, amely érett 
gyümölcsökbe, például csere-
sznyébe rakja petéit. 

Génmeghajtók, például a
csavarlégy kiirtására, amely
a tehenek sebeibe rakja
petéit

Az ETC Group és Heinrich Böll Alapítvány (2018). Forcing the Farm. How Gene Drives Organisms Could Entrench Industrial 
Agriculture and Threaten Food Sovereignty c. kiadványában szereplő „The Gene Drives Farm“ c. illusztráció alapján.

Génmeghajtók a mezőgazdaságban
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A CRISPR/Cas9 által előidézett kettős szálszakadások a növények genomjában gyakran helyreállításra ke-

rülnek a hibafelismerő mechanizmusok segítségével.73 Ez meggátolja, hogy a génmeghajtó a növényben 

hatékonyan tudjon működni. Ahhoz, hogy a génmeghajtó minden utódban megfelelően tudjon öröklőd-

ni, egy másik helyreállító mechanizmusnak egy templát segítségével meg kell javítania a kettős száltörést. 

Ráadásul számos növényfajnak hosszabb a generációs ideje, mint a rovarokénak. Emiatt a génmeghajtó 

használatának hatása csak évek múltával lenne észrevehető. Szintén fontos megemlíteni, hogy egyes fajok 

magjai éveken keresztül a talajban meg tudnak maradni, ami nagymértékben késlelteti a génmeghajtó 

“berobbanását”.74

A tudomány jelenlegi állása szerint génmeghajtók használata a növények esetében 
még nem megoldható. 

A génvezérelt szervezetek, mint biológiai fegyverek 

A génvezérelt organizmusok kibocsátása a természetbe széleskörű és hosszútávú negatív hatásokat okozna 

az ökoszisztémákra és a társadalomra. Az génvezérelt szervezetek természetbe való polgári célú kiengedé-

se konfliktusokhoz vezethet, és akár rossz célra is használhatnák azokat. A szándékosan ellenséges célokra 

használt génvezérelt szervezetek kifejlesztése szintén nem elhanyagolandó kérdés.75

A génvezérelt szervezetek biológiai fegyverként használásának egyik módja a hasznos rovarok kiirtása lehet 

az egyes területeken. Annak ellenére, hogy a génvezérelt szervezetek használatának mind időbeli mind tér-

beli negatív következményei lehetnek, a kormányok számára mégis léteznek azok a forgatókönyvek, amik 

képesek meggyőzni őket azok használatáról.76

Ezen kihívások ellenére a Egyesült Államok Védelmi Minisztériumának kutatási és fej-
lesztési ügynöksége (DARPA) a génmeghajtókkal kapcsolatos kutatás legnagyobb 
támogatója, mely pénzügyileg minden egyes génmeghajtó kutatási projektben részt 
vesz.77

73 Hahn F, Eisenhut M, Mantegazza O, Weber APM (2018). Homology-Directed Repair of a Defective Glabrous Gene in Arabidopsis With
 Cas9-Based Gene Targeting. Frontiers in Plant Science 9:424
74 Barrett LG, Legros M, Kumaran N, Glassop D, Raghu S, Gardiner DM (2019). Gene drives in plants: opportunities and challenges for weed control 
 and engineered resilience. Proc Biol Sci. 286:20191515
75 Nemzeti Tudományos, Mérnöki és Orvosi Akadémiák (2016). Gene Drives on the Horizon: Advancing Science, Navigating Uncertainty,
 and Aligning Research with Public Values. Washington, DC: The National Academies Press. p. 161
76 Jeremias G (2019). Governing the Conflict Potential of Novel Environmental Biotechnologies (NEBs). BWC Meeting of State Parties; 2019 Dec 3. 
 Online: https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/FABC68A345728CFFC12584C7006218F4/$file/Conflict+potentials+from+
 Gene+Drives2.pdf [last accessed: 22.10.2020]
77 Gene Drive Files weboldala (2017). Gene Drive Files. Gene Drive Files Expose Leading Role of US Military in Gene Drive Development.
 Online: http://genedrivefiles.synbiowatch.org/2017/12/01/us-military-gene-drive-development/ [last accessed: 22.10.2020] und:
 Gene Drive Files. AS notes on DARPA Safe Genes rollout San Diego May 2 2017.
 Online: http://genedrivefiles.synbiowatch.org/as-notes-on-darpa-safe-genes-rollout-san-diego-may-2-2017/  [last accessed: 22.10.2020]

https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/FABC68A345728CFFC12584C7006218F4/$file/Conflict+potentials+from+Gene+Drives2.pdf
https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/FABC68A345728CFFC12584C7006218F4/$file/Conflict+potentials+from+Gene+Drives2.pdf
http://genedrivefiles.synbiowatch.org/2017/12/01/us-military-gene-drive-development/
http://genedrivefiles.synbiowatch.org/as-notes-on-darpa-safe-genes-rollout-san-diego-may-2-2017/ 
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A DARPA kutatási programja, mely a Safe Genes (Biztonságos gének) nevet kapta, arra jött létre, ellenőr-

zés alatt tartsa, korlátozza és esetleg visszavonja természetbe kiengedett génvezérelt  szervezeteket.78  A 

negatív váratlan hatások tekintetében számos ismeretlen terület létezik, melyek a génvezérelt szervezetek 

helytelen használatából vagy szándékosan ellenséges célokra kifejlesztett használatukból adódhat.

 

Míg a génmeghajtók alkalmazása egyes térségekben pozitívnak minősülhet, azok kö-
vetkezményei mégis nemkívánatosak vagy negatívak más érintett térségekben, és 
felháborodáshoz, konfliktusokhoz vezethetnek. 

Konfliktus szintén bekövetkezhet a természetben használt génmeghajtókkal kapcsolatos konszenzus hiánya 

miatt, mely saját országában vagy a szomszédos országokban visszaengedett génvezérelt szervezetek kap-

csán keletkezhet. Az okozott károk, mint például a terményveszteség, biodiverzitás hanyatlása vagy a nem 

szándékolt egészségügyi, társadalmi és gazdasági hatások szintén konfliktusokhoz vezethetnek, ameny-

nyiben azok nem kerülnek kompenzálásra. A génvezérelt szervezetek nem szándékos megjelenése egy 

országban, amely nem a kibocsátás eredeti helyszíne volt, szintén diplomáciai konfliktusokhoz vezethet.79 

Ezen okokból kifolyólag a biológiai fegyverekről szóló ENSZ egyezmény szakemberei évek óta egyeztetést 

folytatnak a témáról és nyomon követik a kérdéskört.80

78 Defense Advanced Research Projects Agency weboldala (2019). Defense Advanced Research Projects Agency. Safe Genes Tool Kit Takes Shape 
 - Successes in first two years of Safe Genes program establish technological foundations and ground truth in support of DARPA’s emerging, 
 adaptable resources for secure genome editing research. Online: https://www.darpa.mil/news-events/2019-10-15 [last accessed: 22.10.2020]
79 Jeremias G (2019). Fries JL, Giese B, Rößling A, Jeremias G (2020). Towards a prospective assessment of the power and impact of Novel Invasive 
 Environmental Biotechnologies. S&F Sicherheit und Frieden. 29:35; 2019 Dec 3. Online: https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/
 (httpAssets)/FABC68A345728CFFC12584C7006218F4/$file/Conflict+potentials+from+Gene+Drives2.pdf [last accessed: 22.10.2020]
80 Az Egyezményhez kapcsolódó tudományos és technológiai fejlemények felülvizsgálatával foglalkozó szakértői értekezlet elnöke (2018).
 Az Egyezményhez kapcsolódó tudományos és technológiai fejlemények felülvizsgálatával foglalkozó szakértői értekezlet: Gondolatok és 
 javaslatok a lehetséges végkimenetelekre. 2018 A bakteriológiai (biológiai) és toxinfegyverek kifejlesztésének, gyártásának és tárolásának
 tilalmáról és megsemmisítéséről szóló egyezmény részes államainak találkozója; 2018. dec. 4-7; Genf, Svájc. Online:
 https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/327ACB8D34AFD3C8C12583930032B711/$file/CRP_3.pdf [utolsó elérés: 2020. okt. 22.]

https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/FABC68A345728CFFC12584C7006218F4/$file/Conflict+potentials+from+Gene+Drives2.pdf
https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/FABC68A345728CFFC12584C7006218F4/$file/Conflict+potentials+from+Gene+Drives2.pdf
https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/327ACB8D34AFD3C8C12583930032B711/$file/CRP_3.pdf
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ÖKOLÓGIAI KOCKÁZATOK 

A génmeghajtók kifejlesztésük korai fázisában vannak. Így a lehetséges következmények és kockázatok 

nagymértékben csak találgatások. Ugyanakkor számos kritikus pont merült már fel, melyeket mindenképp 

szükséges megvizsgálni a természetbe történő kibocsátást megelőzően. 

Kontrollálhatatlanság  

A természetbe történő kibocsátást követően egy génvezérelt szervezet aktívan terjed 
a természetes populációban, és képes arra, hogy rövid idő alatt nagy távolságokra 
eljusson. 

Az érintett ökoszisztémák és a természetes élőhelyek sokfélesége megnehezítik a génvezérelt szervezetek 

által okozott lehetséges kockázatok megjóslását és kezelését. 

Az Amerikai Tudományos Akadémia 2016-ban azt javasolta, hogy a génvezérelt szervezetek először kisebb 

távoli szigeteken kerüljenek tesztelésre.81 Modelleket használó kalkulációk viszont azt mutatják, hogy a gén-

vezérelt szervezetek elérhetnek más régiókat is vízi úton, széllel vagy akaratlan szállítással, így tovább ter-

jedhetnek más területekre is.82 Ezen felül egy génvezérelt szervezet szándékosan is továbbterjeszthető.

A Kevin Esvelt génmeghajtó kutató által vezetett kutatói csoport a Massachusettsi Technológiai Intézetben 

(MIT) Bostonban egy olyan génmeghajtó variánson dolgozik, amelynek térbeli elterjedése korlátozható 

lenne. Ez a gén a “Daisy Chain Drive” nevet kapta.83 Mostanáig ez a génmeghajtó variáns csak elméletben 

létezett (további információ a keretes részben található).

Mi az a “Daisy Chain Drive”?

A Daisy Chain Drive (Daisy Láncmeghajtó)  egy CRISPR/Cas9 alapú génmeghajtó variánsa, amelyet a gya-

korlatban még nem kivitelezetek. Elméletileg ez a CRISPR/Cas9 alapú génmeghajtó egyedülálló elemekből 

állna, melyek különböző kromoszómákon helyezkednek el.84 A C összetevő a génollót és a B elem számára 

szükséges guidepost tartalmazná. A B elem a Cas9 génolló, plusz guidepost a C elem számára. A C elem a 

81 Nemzeti Tudományos, Mérnöki és Orvosi Akadémiák (2016). Gene Drives on the Horizon: 
       Advancing Science, Navigating Uncertainty, and Aligning Research with Public Values. Washington, DC: The National Academies Press
82 Noble C, Adlam B, Church GM, Esvelt KM, Nowak MA (2017). Current CRISPR gene drive systems are likely to be highly invasive in wild populations.  
 Elife 7:e33423
83 Noble C, Min J, Olejarz J, Buchthal J, Chavez A, Smidler AL, DeBenedictis EA, Church GM, Nowak MA, Esvelt KM (2019). Daisy-chain gene drives 
 for the alteration of local populations. Proc Natl Acad Sci USA 116:8275
84 Cf. ibid.
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génmeghajtó célállomása, egy olyan szükséges gén, ami a DNS kettősszáltörésével kiiktatható, és szükség 

esetén kicserélhető egy másik génre. A C komponens a Mendel féle öröklési szabályokat követi. Ezért a 

folyamat magától leáll egy adott ponton, és korlátozza saját maga térbeli és időbeli terjedését.

 

 

Visszafordíthatatlanság

A génmeghajtó egy olyan állandó genetikai módosítást hoz létre az örökítőanyagban, amelyet minden 

soron következő generáció örökölni fog. Még abban az esetben is, ha a génmeghajtó akadályokba ütközik, 

és nem tud továbbterjedni, a Mendeli szabályok alapján a szaporodás során öröklődni fog, és a populáció 

genomjában hosszú ideig fennmarad. A természetes kiválasztódás csak akkor lép működésbe, ha a deak-

tivált génmeghajtó jelentősen korlátozza az egyedek túlélését, s ekkor küszöbölhető csak ki a természetes 

populációk megváltoztatása.

Már 2014-ben tárgyalások kezdődtek arról, hogy szükség lenne egy úgynevezett “Reversal Drive”-ra, mely 

arra szolgálna, hogy a génmanipulált populációkban a génmeghajtó által okozott változásokat visszaállítsa. 

Daisy Chain vezérlő:

C    B    A

C a B öröklésé-
hez vezet

B a C öröklésé-
hez vezet

W    C W    CW    B B    BW    A A    A
vágás / 
javítás

Standard génvezérlés:

A    A

A az A öröklésé-
hez vezet

W    A A    AA
vágás javítás
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Elméletileg ez a korábbiakban genetikailag módosított verziója az eredeti génmeghajtónak, amely felülírja 

a genetikai manipulációt és megakadályozza annak további terjedését. Azonban még egy ilyen “Reversal 

Drive” sem tudja helyreállítani a populáció eredeti genetikai állapotát, csak további genetikai módosításo-

kat visz bele ezen populációk genomjában.

Egy muslicákkal foglalkozó tanulmányban olyan genetikai elemek kerültek bemutatásra, melyeket arra ter-

veztek, hogy kikapcsolják vagy teljesen eltávolítsák a CRISPR/Cas9 alapú génmeghajtókat a genomból. A 

CRISPR/Cas9 génolló speciális guidepostjait használták arra, hogy leállítsák a CRISPR/Cas alapú génmeg-

hajtó láncreakciót. Az eredmény: a génollók megbénítják önmagukat. A ketrec kísérletek azt mutatják, hogy 

ezek az elemek 10 generáción keresztül tudnak fennmaradni. Ugyanakkor a szintetikus genetikai elemek 

megmaradnak a genomban, és a Mendeli öröklési szabályok alapján öröklődnek. Továbbá akaratlan válto-

zások is végbe mennek a genomban. Nehéz megjósolni, hogy ezek a genetikai változások hogyan fognak 

viselkedni a természetes populációkban hosszú távon, és hogy azokat hogyan fogják a külső tényezők be-

folyásolni.85

A mostani tudásunk alapján minden egyes természetbe való kibocsátás magában 
hordozza a természetes populációk örökítőanyagának a visszafordíthatatlan és a 
kontrollálhatatlan módosításának kockázatát.86   

Fajok közti kereszteződések 

A génmeghajtókat az egyes fajok genomjához tervezték, de számos esetben a fajok közti átkereszteződés 

elkerülhetetlen. A maláriát hordozó Anopheles gambiae szúnyogokat 7 különböző alfaj alkotja, melyek ge-

netikailag nagyon hasonlóak, és egymás között szaporodva képesek nemzőképes utódokat létrehozni.87 

A Target Malaria által megcélzott dsx gén szintén keresztül ment kisebb változásokon a szúnyogfajok evolú-

ciója során. Ez a megközelítés mind a hét szúnyogfajt a kihalás közelébe viheti, pedig azok közül legalább 

egy faj biztosan nem terjeszti a maláriát.88

Hasonló kockázat fenyegeti a muslicákat (Drosophila nem), mely központi szerepet játszott a génmeghajtók 

kifejlesztése és alkalmazása során. Több mint 90 éve közismert, hogy különböző Drosophilia fajok képesek 

kereszteződni, és termékeny utódokat nemzeni.89 Állat és növényfajok ezrei alkotnak természetes hibride-

ket, így a génmeghajtók terjedése nem tudna egyetlen fajra korlátozódni, hanem kiterjedne annak közeli 

rokonaira is. 

85 Xu X-RS, Bulger EA, Gantz VM, Klanseck C, Heimler SR, Auradkar A, Bennett JB, Miller LA, Leahy S, Juste SS, Buchman A, Akbari OS, Marshall JM, 
 Bier E (2020) Active Genetic Neutralizing Elements for Halting or Deleting Gene Drives. Molecular Cell.
86 Esvelt KM, Smidler AL, Catteruccia F, Church GM (2014). Concerning RNA-guided gene drives for the alteration of wild populations.
 Elife 17:e03401
87 Coluzzi M, Sabatini A, Petrarca V, Di Deco MA (1979). Chromosomal differentiation and adaptation to human environments in the
 Anopheles gambiae complex. Trans R SocTrop Med Hyg 73:483
88 Svájci Kritikus Tudósok (CSS), Társadalmilag és Környezetvédelmileg Elkötelezett Tudósok Európai Hálózata, (ENSSER), Német Tudósok
 Szövetsége (VDW) (2019). Gene Drives. A report on their science, applications, social aspects, ethics and regulations. p. 101.
 Online: https://genedrives.ch/report [utolsó elérés: 2020. okt. 22.]
89 Barbash DA (2010). Ninety years of Drosophila melanogaster hybrids. Genetics 186:1

https://genedrives.ch/report
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A CRISPR/Cas9 nem várt hatásai

Számos géntechnológiában használt génmeghajtó használja a CRISPR/Cas9 rendszert a DNS molekula 

mindkét szálának elhasítására a genom meghatározott helyén. Ez az eszköz azonban nem működik hibát-

lanul.90

A CRISPR/Css9 rendszer megjósolhatatlan módon képes megváltoztatni a célgén te-
vékenységét, növeli a mutáció esélyét a genomban, nem várt mutációkat okoz vagy 
rezisztenciába ütközve megzavarható működési mechanizmusában. Egyre több ta-
nulmány születik a nem célzott hatásokról, akaratlan változásokról a célszekvenciák-
ban, melyek a CRISPR/Cas rendszer használatakor keletkeznek.91

Ezenfelül a genetikai módosítások nemcsak a célterületet érintik, de gyakran a genom más területeit is.92 

Ennek az egyik oka, hogy a természetes populációkban több szekvencia létezik, mellyel a CRISPR/Cas9 

szembe találja magát, mint amennyit a számtógépes programok képesek felismerni. A génmeghajtók hasz-

nálata így olyan élőlények kifejlődéséhez vezethet, melyek előre nem látható tulajdonságokkal rendelkez-

nek.93

Rezisztenciák

A CRISPR/Cas-alapú génmeghajtó egy olyan egyértelműen definiált DNS szekvenciát keres, melyben ki-

vágja a genetikai anyagot. A szekvencián létrejött legkisebb mutáció is azt eredményezheti, hogy a gén-

meghajtó nem fogja felismerni eredeti célhelyet. Ebben az esetben az organizmus rezisztensé válik a gén-

meghajtóra. Az ilyen rezisztencia akkor alakulhat ki, amikor a CRISPR/Cas9 által okozott duplaszálhasadást 

pontatlanul állítja helyre a sejt, és módosítja a célszekvenciát. A rezisztencia természetesen is kialakulhat, 

főleg a nagy genetikai diverzitással rendelkező populációk esetében.

Ha a génmeghajtó rezisztenciába ütközik, az adott helyen leáll a működése, és csak a populáció egy részét 

képes megváltoztatni. Az, hogy a génmeghajtó teljes mértékben való eltűnik-e, a módosított egyedek szá-

mának és a génmeghajtó által az egyedek /vagy a populáció?/ túlélési esélyeire vonatkozó hátrányok függ-

vénye. A génmeghajtó számára még a rezisztencia ellenére is, teljes mértékben lehetséges az állatfajokban 

való túlélés. 

90 Kosicki M, Tomberg K, Bradley A (2018). Repair of double-strand breaks induced by CRISPR-Cas9 leads to large deletions and complex
 rearrangements. Nat Biotechnol 36:765
91 Kawall K, Cotter J, Then C (2020). Broadening the GMO risk assessment in the EU for genome editing technologies in agriculture.
 Environ Sci Eur. 32(1):201
92 Fu Y, Foden JA, Khayter C, Maeder ML, Reyon D, Joung JK, Sander JD (2013). High-frequency off-target mutagenesis induced by
 CRISPR-Cas nucleases in human cells. Nat Biotechnol 31:822
93 Lindholm AK, Dyer KA, Firman RC, Fishman L, Forstmeier W, Holman L, Johannesson H, Knief U, Kokko H, Larracuente AM, Manser A,
 Montchamp-Moreau C, Petrosyan VG, Pomiankowski A, Presgraves DC, Safronova LD, Sutter A, Unckless RL, Verspoor RL, Wedell T (2016).
 The Ecology and Evolutionary Dynamics of Meiotic Drive. Trends Ecol Evol. 31:315-326
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Ökoszisztémára gyakorolt megjósolhatatlan következmények 

Minden élőlény, még azok is melyek az emberekre nézve veszélyesnek vagy károsnak tűnnek, fontos sze-

repet látnak el a maguk természetes élőhelyén. Ezért egyes fajok kihalásának vagy azok manipulálásának 

hatása van a teljes ökoszisztémára. 

Ez jól illusztrálható a szúnyogok példáján keresztül. Az életciklusuk során fontos táplálékként szolgálnak 

számos más állat számára. A vízben élő szúnyog lárva például táplálékként szolgál a bogarak, legyek, pó-

kok, laposférgek, ebihalak és rákfélék számára. Úgy becsülik, hogy az afrikai malária szúnyog, az Anopheles 

gambiae lárvájának 95 százaléka táplálékká lesz mielőtt azok kifejlett egyedek lennének.94 A felnőtt szú-

nyogok szintén fontos táplálékforrások, melyeket többek között szitakötők, pókok, denevérek és madarak 

fogyasztanak. A Dél-Franciaországban fekvő természetvédelmi területen, a Camargue-ban szintén biológiai 

anyagok segítségével csökkentették a szúnyogpopulációt, mely a madarak és a szitakötők számának va-

lamint diverzitásának csökkenését vonta maga után.95 A szúnyogok virágot beporzó szerepe szintén nem 

hagyható figyelmen kívül, mivel  felnőtt szúnyogok többek között virágporral táplálkoznak.96 A szúnyogok 

szerepét az ökoszisztémával való szoros összefüggéseiben mostanáig alig tanulmányozták, így a lehetséges 

kihalás következményei jelenleg nem megjósolhatóak. 

Ezek a következmények az emberiségre is hatással lehetnek: ha az egyik szúnyogfaj kiiktatásra kerül, akkor 

más fajok, melyek szintén veszélyes betegségeket terjesztenek, szélesebb körben fognak tudni majd el-

terjedni. Az efféle kockázati szcenáriók ismertek a dengue lázat terjesztő egyiptomi csípőszúnyog (Aedes 

aegypti)észak-Amerikai és brazíliai visszaszorítása kapcsán, ennek a fajnak ugyanis versenytársa az invazív 

ázsiai tigrisszúnyog (Aedes albopictus).97 Ha az egyiptomi csípőszúnyog eltűnne, az elősegítené a tigrisszú-

nyog további elterjedését, ami nem kevésbé veszélyes, és szintén terjesztője a dengue láznak.98

De ha még a faj fenn is marad, a génmeghajtók további veszélyekkel fenyegetnek: ha az organizmus tulaj-

donságai véletlenszerűen változnak meg, az megváltoztathatja a viselkedésüket, több betegség hordozó-

jává válhatnak, zavarhatják vagy elpusztíthatják más fajok természetes élőhelyeit. Mivel a fajok szoros kap-

csolatban vannak saját ökoszisztémájukkal, a kontrollálatlan terjedés hatásai előre nem megjósolhatók.99 

 

94 Collins CM, Bonds JAS, Quinlan MM, Mumford JD (2019). Effects of the removal or reduction in density of the malaria mosquito,
 Anopheles gambiae s.l., on interacting predators and competitors in local ecosystems. Med Vet Entomol 33:1
95 Jakob C, Poulin B (2016). Indirect effects of mosquito control using Bti on dragonflies and damselflies (Odonata) in the Camargue.
 Insect Conservation and Biodiversity 9:161
96 Foster WA (1995). Mosquito sugar feeding and reproductive energetics. Annu Rev Entomol 40:443
97 Braks MAH, Honório NA, Lounibos LP, Lourenço-De-Oliveira R, Juliano SA (2004). Interspecific Competition Between Two Invasive Species
 of Container Mosquitoes, Aedes aegypti and Aedes albopictus (Diptera: Culicidae), in Brazil. an. 97(1):130–9
98 Lwande OW, Obanda V, Lindström A, Ahlm C, Evander M, Näslund J, Bucht G (2020). Globe-trotting Aedes aegypti and Aedes albopictus:
 risk factors for arbovirus pandemics. Vector Borne Zoonotic Dis. 20(2):71–81
99 Then C, Kawall K, Valenzuela N (2020). Spatiotemporal Controllability and Environmental Risk Assessment of Genetically Engineered Gene Drive 
 Organisms from the Perspective of European Union Genetically Modified Organism Regulation. Integr Environ Assess Manag. Volume 16,
 Issue 5, 555:568
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Szúnyoglárvák és szúnyogok táplálékhálózata

Szúnyoglárvák

1. pókok
2. laposférgek
3. ebihalak
4. halak
5. kagylók
6. bomló növényi részek
7. vízi mikroorganizmusok
8. bogarak
9. vízi poloskák
10. legyek

Szúnyogok 

1. pókok
2. madarak
3. denevérek
4. vér (csak nőstény szúnyogok) 
5. szitakötők
6. nektár

01

02
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A GÉNMEGHAJTÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS

A génmeghajtók szabályozásával kapcsolatos politikai vita mind az Európai Unióban 
és világszerte még mindig gyerekcipőben járnak. Erre az új technológiára nincs még 
kötelező erejű külön szabályozás. 

A génvezérelt szervezetek szabályozása EU szinten 

A génmeghajtó technológia szabályozását övező politikai viták európai szinten még mindig gyerekcipőben járnak. 

2018 júliusában az Európai Bizottság felkérte a tudomány és az új technológiák etikai kérdéseit vizsgáló 

európai csoportot (EGE), hogy alkosson véleményt és tegyen szakpolitikai ajánlásokat az új, embereken, 

állatokon és növényeken elvégzett géntechnológia (genom szerkesztés) etikai, társadalmi és jogi vonat-

kozásait illetően.100 A csoport véleményét 2021 márciusában hozták nyilvánosságra, amely hangsúlyozta a 

bizonytalanságok, tudásbeli korlátok fontosságának megértését és azok leküzdését, és szorgalmazta egy 

demokratikus döntéshozói folyamatot, annak meghatározására, hogy a génmeghajtók használhatóak-e és 

ha igen, akkor milyen célokra.101  

Mivel a génmeghajtók használatának konkrét környezetvédelmi alkalmazása az EU-ban még a jövő kérdé-

se, a politikai vita eddig az EU álláspontjára összpontosított az ENSZ Biológiai Sokféleség Egyezményéről 

(CBD) szóló tárgyalásokon. A részes felek 14. egyiptomi konferenciáját megelőzően (COP) az Európai Unió 

Tanácsa felismerte génvezérelt szervezetek “biodiverzitásra gyakorolt lehetséges káros hatásait’ és szüksé-

gesnek találta az elővigyázatosság elvének betartását.102 

2020 januárjában az Európai Parlament elfogadta azt a határozatot, amelybenfelkérte az Európai Bizottsá-

got és az Európai Unió Tanácsát, hogy globális génmeghajtó moratóriumot rendeljenek el az ENSZ Biológi-

ai Sokféleség Egyezménye részes feleinek következő konferenciájáig (COP15).103   

Továbbá a európai parlamenti képviselők szorgalmazták egy új, 2020 utáni globális biodiverzitási keret 

megalkotását, melyek az alábbi fő alapelvek köré épülne: az elővigyázatosság elve, a helyesen megalapo-

100 Moedas C (2018). Levél az Európai Tudomány- és Újtechnológia-etikai Csoport (EGE) elnökének. 2018. júl. 10. Ref. Ares (2018)3713626 - 
 12/07/2018. Online: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/ege/letter_chair_of_the_ege_group.pdf
 [utolsó elérés: 2020. dec. 7.]
101 Európai Bizottság weboldala (2021). Az Európai Tudomány- és Újtechnológia-etikai Csoport (EGE) véleménye a genomszerkesztés etikájáról. 
 Online: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/scientific-support-eu-policies/ege_en
 [utolsó elérés: 2021. már. 25.]
102 Az Európai Unió Tanácsa (2018). Az eljárás eredménye No. prev. doc.: 12808/18. Téma: Biológiai Sokféleség Egyezmény  (CBD).
 Online: https://www.consilium.europa.eu/media/36621/st12948-en18.pdf [utolsó elérés: 2020. dec. 7.]
103 Európai Parlament weboldala (2020). Európai Parlament. Elfogadott szövegek. - Az Európai Parlament 2020. január 16-i állásfoglalása a
 Biológiai Sokféleség Egyezmény részes felei konferenciájának 15. üléséről (COP15) (2019/2824(RSP)).
 Online: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0015_EN.html [utolsó elérés: 2020. dec. 7.].

4

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/ege/letter_chair_of_the_ege_group.pdf
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/scientific-support-eu-policies/ege_en
https://www.consilium.europa.eu/media/36621/st12948-en18.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0015_EN.html 
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zott megközelítés a jogosultak jogalkotásba való bevonásával és kötelező előzetes technológiai felmérések 

az olyan új technológiákat illetően, melyek káros hatással lehetnek a biodiverzitásra.  Az európai parlamenti 

képviselők ezzel 50 európai civil szervezet, szakértő és alapítvány közös felhívására reagáltak.

2021 júniusában az Európai Parlament saját kezdeményezésű jelentést (2020/227) adott ki az EU biodiverzi-

tási stratégiájáról104, amelyben konkrét aggályokat hozott fel, hogy miért nem szabadna jelenleg génvezérelt 

szervezeteket kibocsátani még kifejezetten természetvédelmi céllal sem. A Parlament 2021 októberében 

még célzottabban fogalmazott, amikor elfogadta a 2020/2274. számú állásfoglalást105 106, amely kimondja, 

hogy az úgynevezett fejlesztési célú alapokat nem szabad felhasználni a  géntechnológia támogatására.

A géntechnológiával kapcsolatos uniós jogszabályok 

Az EU-ban a 2001/18-as irányelv szabályozza, hogy a genetikailag módosított élőlények mely feltételekkel 

bocsáthatóak ki a természetbe.107 Azt, hogy a génvezérelt szervezetek GMO-nak számítanak, nem övezi vita. 

Az EU irányelv nemzeti jogba való átültetése minden egyes tagállam számára kötelező. Csak az EU intézmé-

nyei hajthatnak végre változásokat az irányelven. 2015 óta számos tagállamnak sikerült betiltania a génmó-

dosított növények termesztését saját területeiken még akkor is, ha EU szinten engedélyezték őket. Elméle-

tileg a génvezérelt szervezetekre ugyanez a szabályozás vonatkozik.

A 2001/18-as irányelv kötelezi a tagállamokat, hogy tegyenek meg minden szükséges intézkedést, hogy 

elkerüljék a természetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat, melyek a GMO-k természetbe 

való kibocsátásából következhetnek. Mindkét védelmi cél egyenlően fontos: mivel az emberi egészségre 

gyakorolt elképzelhető előnyök nem helyezhetőek előtérbe, ha az súlyos hátrányokkal jár a természetre 

nézve. Az elővigyázatosság elve kötelezi az illetékes hatóságokat, hogy tegyenek lépéseket annak érde-

kében, hogy a természetre gyakorolt káros hatásokat megelőzzék még akkor is, ha teljes tudományos és 

technikai bizonyosság és tudás egyelőre nem áll a rendelkezésükre.108 

A 2001/18-as uniós irányelv jogi értelmezése a génvezérelt szervezetek 
tekintetében   

Az EU 2001/18-as géntechnológiai irányelve alapján minden GMO kibocsátás jóváhagyást igényel. Az en-

104 Imken M (2020). Levél az Európai Parlament képviselőihez. Január 16-i plenáris szavazás: Állásfoglalásra irányuló indítvány a Biológiai
 Sokféleség Egyezmény részes feleinek 15. konferenciájáról (COP15) (B9-0035/2020); Kérjük, támogassa a 20., 21., 22., 23. és 24. módosítást. 
 Online: https://www.saveourseeds.org/fileadmin/files/SOS/gene_drive/20200114_NGO_letter_to_all_MEPs_Call_to_support_
 amendments_on_gene_drive_organisms_in_EP_motion_for_a_resolution_on_COP_15_CBD.pdf [utolsó elérés: 2020. dec. 7.]
105 Európai Parlament weboldala (2021). Európai Parlament. Elfogadott szövegek -  Az Európai Parlament 2021. június 9-i állásfoglalása a 2030-ig 
 tartó időszakra szóló uniós biodiverzitási stratégiáról: Hozzuk vissza a természetet az életünkbe! (2020/2273(INI))
 Online: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0277_EN.html (utolsó elérés: 2022. feb. 10.)
106 Európai Parlament weboldala (2021). Európai Parlament. Elfogadott szövegek -  Az Európai Parlament 2021. június 9-i állásfoglalása a 2030-ig 
 tartó időszakra szóló uniós biodiverzitási stratégiáról: Hozzuk vissza a természetet az életünkbe! (2020/2273(INI))
 Online: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0277_EN.html (utolsó elérés: 2022. feb. 10.)
107 Európai Parlament weboldala (2021). Európai Parlament. Elfogadott szövegek -  Az Európai Parlament 2021. június 9-i állásfoglalása a 2030-ig 
 tartó időszakra szóló uniós biodiverzitási stratégiáról: Hozzuk vissza a természetet az életünkbe! (2020/2273(INI))
 Online: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0277_EN.html (utolsó elérés: 2022. feb. 10.)
108 Európai Parlament weboldala (2021). Európai Parlament. Elfogadott szövegek -  Az Európai Parlament 2021. június 9-i állásfoglalása a 2030-ig 
 tartó időszakra szóló uniós biodiverzitási stratégiáról: Hozzuk vissza a természetet az életünkbe! (2020/2273(INI))
 Online: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0277_EN.html (utolsó elérés: 2022. feb. 10.)

https://www.saveourseeds.org/fileadmin/files/SOS/gene_drive/20200114_NGO_letter_to_all_MEPs_Call_to_support_amendments_on_gene_drive_organisms_in_EP_motion_for_a_resolution_on_COP_15_CBD.pdf
https://www.saveourseeds.org/fileadmin/files/SOS/gene_drive/20200114_NGO_letter_to_all_MEPs_Call_to_support_amendments_on_gene_drive_organisms_in_EP_motion_for_a_resolution_on_COP_15_CBD.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0277_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0277_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0277_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0277_EN.html
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gedély akkor adható ki, ha a tagállamok és az Európai Bizottság bevonásával történt előzetes kockázatérté-

kelés alapján megbizonyosodtak róla, hogy a kibocsátás semmilyen káros hatást nem gyakorol az emberi 

egészségre vagy a környezetre nézve. A környezet védelme és az emberi egészség megóvása biztosítva kell 

hogy legyen az elővigyázatosság elvének betartásával. 

Az engedély érvényességének időtartama nem haladhatja meg a tíz évet. A kibocsátott GMO-t és annak le-

hetséges hatásait a teljes időszak alatt folyamatosan nyomon kell követni a beadott monitoring terv alapján. 

A 2001/18-as irányelv célja, hogy megelőzze GMO-k környezetben való kontollálatlan terjedését, és azok 

más élőlényekkel való kereszteződését. A GMO tervezett területeken túli terjedése szintén negatív hatás-

ként értékelendő. Ha fennáll az emberi egészségre vagy a környezetre gyakorolt káros hatások kockázata, 

akkor a környezetbe történő kibocsátás nem engedélyezhető.  

Az irányelv 4. bekezdése felhívja a figyelmet a GMO-k környezetbe történő szándékos kibocsátásával kap-

csolatos sajátos problémákra: „a természetbe kibocsátott nagy vagy kis számú élő organizmusok kísérleti 

okokból vagy gazdasági termékek formájában szaporodhatnak a természetben és átterjedhetnek a határo-

kon túlra is, így hatással lehetnek más tagállamokra is. Az effajta kibocsátások hatásai visszafordíthatatlanok 

lehetnek.”

Hogy beazonosítsuk és felmérjük a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatásokat, elengedhe-

tetlen a kibocsátásokat megelőző kockázatértékelés elkészítése.109 A kockázatértékelés követelményeit az 

irányelv II. függeléke taglalja. Megköveteli, hogy a kibocsátás minden szándékos és nem szándékos, direkt 

és indirekt, azonnali vagy késleltetett, hosszú távú és hosszú távú halmozódó hatása megvizsgálásra kerül-

jön.110 Hosszú távú halmozódó hatások többek között magukba foglalják a kibocsátott GMO-k tápláléklánc-

ra, növény és állatvilágra és a biodiverzitásra gyakorolt hatásait. A megváltoztatott populációdinamikák és a 

célfajok genetikai diverzitása, csak úgy, mint versenytársaiké, zsákmányaiké, gazdaszervezeteké, szimbion-

táké, ragadozóké, parazitáké és patogéneké szintén kockázatértékelés tárgyát kell hogy képezzék.111 

Továbbá az is feltétel, hogy a lehetséges negatív hatások nem maradhatnak ki a kockázatértékelésből, csak 

azért, mert előfordulásuk kis valószínűséggel történik meg. Az is rögzítésre került, hogy a jelentős és más 

(elhanyagolható) negatív hatások között nem tehető különbség.112  

A kockázatértékelés alapjaként az irányelv a legrosszabb forgatókönyvet veszi alapul, 
és megköveteli azt a feltételezést, miszerint minden lehetséges negatív hatás való-
ban felléphet.  

109 Európai Parlament weboldala (2021). Európai Parlament - Elfogadott szövegek. Az Európai Parlament 2021. október 6-i állásfoglalása az Unió 
 fejlesztési politikájának a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó menetrend kontextusába illeszkedő szerepéről a biológiai sokféleség csökkené-
 sének kezelésében a fejlődő országokban. (2020/2274(INI))
 Online: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0404_EN.html (utolsó elérés: 2022. feb. 10.)
110 EUR-Lex weboldal (2001). Az Európai Unió Kiadóhivatala. 32001L0018. Az Európai Parlament és a Tanács 2001/18/EK irányelve
 (2001. március 12.) a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról és a 90/220/EGK tanácsi
 irányelv hatályon kívül helyezéséről - A Bizottság nyilatkozata. Hivtalos Lap L 106, 17/04/2001 P. 0001 - 0039.
 Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001L0018&from=en [utolsó elérés: 2020. dec. 7.].
111 vö. uott. EU irányelv 2001/18: 4. cikk
112 vö. uott. EU irányelv 2001/18: 6. cikk (2) és 13. cikk (2) and IV. Melléklet.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0404_EN.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001L0018&from=en
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Biztonsági okokból az irányelv azt javasolja, hogy a GMO kibocsátások lépésről lépésre történjenek, és 

hogy minden egyes soron következő lépés csak akkor történjen meg, ha a korábbi lépések értékelése nem 

mutatott semmilyen emberi egészségre vagy környezetre gyakorolt káros hatást. A lépésről lépésre eljárás 

azonban nem lehetséges a génvezérelt szervezetek természetét tekintve. Elégséges megbízható bizonyíték 

egy génvezérelt szervezet ártalmatlanságát illetően csak akkor tudna rendelkezésre állni, ha a génvezérelt 

szervezet már kibocsátásra került volna a természetbe, és nem vont volna maga után semmilyen környezeti 

és egészségi kárt generációkon keresztül. Azonban már néhány génvezérelt szervezet kibocsátása azok 

visszafordíthatatlan terjedését eredményezheti. A tudomány jelenlegi állása szerint, ha génvezérelt szer-

vezetek kibocsátása megtörtént, azok terjedése nem korlátozható vagy bizonyosággal feltárható, és azok 

környezetre gyakorolt hatásai nem visszafordíthatóak. 

Ahhoz, hogy a konkrét veszélyeket megértsük, melyet az önreplikáló terjedés okoz, egy GMO használatát 

legalább tíz éves periódusra kellene engedélyezni. Azt követően a jóváhagyás vagy meghosszabbításra 

kerül vagy lejár. Ha a jóváhagyás lejárt, akkor a GMO többé már nem volna szabad, hogy a természetben 

fellelhető legyen. Az, hogy ez az előírás a génvezérelt szervezetek esetében hogyan teljesül, még nem 

nyilvánvaló.113  A 2001/18-as irányelvet úgy tervezték, hogy szabályozza a genetikailag módosított haszon-

növények kibocsátását. Feltételezik, hogy a GMO természetben való terjedése időben és térben szabá-

lyozható. Viszont a tudomány jelenlegi állása szerint ez a feltételezés nem állja meg a helyét a génvezérelt 

szervezetek esetén.  

Konklúzió: A génvezérelt szervezetek kibocsátása nem megengedhe-
tő a jelenlegi EU jogszabályok tükrében. 

A génvezérelt szervezetek kibocsátásának célja, hogy azok maguktól is terjedni tudjanak a természetben, 

társaikkal szaporodjanak és átadják módosított génjeiket amennyi utódnak csak lehetséges, hogy elterjesz-

szék azokat a populáció egészében. Mivel a jelenlegi 2001/18-as irányelv rendelkezéseivel ez teljes mér-

tékben ütközik, így a génvezérelt szervezetek kibocsátása az uniós jogszabályok értelmében nem engedé-

lyezhető.  

Ennek értelmében az EU tagállamai jogilag kötelezettek, hogy biztosítsák, semmilyen génvezérelt szervezet 

nem lelhető fel a saját politikai határaikon belül. A 2001/18-as irányelv 4. cikkelye szintén kiköti: “nem enge-

délyezett kibocsátások esetén (...) az illetékes tagállamnak gondoskodnia kell arról, hogy a kibocsátásokat 

megszüntesse, ellenintézkedéseket tegyen, és értesítse róla a Bizottságot, a többi tagállamot és azt nyilvá-

nosságra hozza.”

Ebből kifolyólag az EU és minden tagállam saját érdeke, hogy megelőzze a génvezérelt szervezetek kibo-

csátását Európa határain kívül és belül.   

113 vö. uott. EU irányelv 2001/18, II. Melléklet C. 1.1
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Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság kockázatértékelése 

A kockázatértékelést az engedélyezési folyamat részeként az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 

készíti el, és a megvalósításhoz szükséges célzott irányamutatásokat fejleszt ki. 

Mind a környezeti kockázatértékelések iránymutatásai114, mind pedig a génmódosított élőlényekre vonat-

kozó irányelvek relevánsak a génvezérelt állatok esetében. Amennyiben a jövőben génvezérelt növények-

ről is beszélhetünk, a kockázatértékelés élelmiszerbiztonsági iránymutatásai szintén relevánsak lennének. 

Csak  génmódosított növényekre vonatkozóan vannaka forgalomba helyezést követő monitoring (PMEM) 

iránymutatások, melyek kormányozzák a a kibocsátott genetikailag módosított növényekhez szükséges ke-

zelési és monitoring stratégiákat.115 

Amikor e kiadvány kéziratát lezártuk, nincs még olyan génmódosított állat ill. abból készült termék, amely 

kereskedelmi célú forgalmazásra engedélyt kapott volna az EU-n belül. Sőt, engedélyezési kérelmet sem 

adtak még be ilyenekre. Mindazonáltal a génmódosított állatokra vonatkozó kockázatértékelési iránymuta-

tások léteznek, mely segédletként szolgál a jövőbeni kérelmek beadása esetén.

A genetikailag módosított állatokra vonatkozó kockázatértékelés iránymutatásait az EFSA 2013-ban tette 

közzé, mely már akkor tartalmazott génmeghajtó rendszereken keresztüli horizontális génátvitelre vonatko-

zó kitételeket116. 2013 óta számos tudományos testület foglalkozott a szintetikus biológia alkalmazásának 

kockázat értékelésével, és szükségesnek tartottak lépéseket tenni a génmeghajtók kapcsán.117 A Francia 

Biotechnológiai Főtanács tudományos bizottsága (Haut Conseil des Biotechnologies, HCB) 2017 májusá-

ban arra a véleményre jutott, hogy a 2001/18-as irányelv kockázatértékelési kritériumai alkalmazhatóak a 

génvezérelt szervezetekre. Habár hozzátette, hogy a génvezérelt szervezetek alkalmazása új elemeket és 

célkitűzéseket vezet be, melyek megkövetelik a jelenlegi kockázatértékelés átdolgozását.118 

2018 júliusában az Európai Bizottság felkérte az EFSA-t, hogy vizsgálja meg, hogy a génmódosított álla-

tok kockázat értékelésére vonatkozó  jelenlegi iránymutatások alkalmasak-e arra, hogy fel tudjuk ismerni 

az emberekre, állatokra és a környezetre gyakorolt lehetséges új kockázatokat, vagy szükség van-e azok 

átdolgozására. Ugyanakkor ezt a felkérés nem ad megbízást  új iránymutatók kidolgozására. A génvezérelt 

szervezetek kockázatértékelésével kapcsolatban e megbízás keretében kifejlesztett technikai és tudomá-

nyos szakértelem a génvezérelt szervezetek kockázatértékelésére vonatkozó iránymutatások mérlegelését 

hivatott elősegíteni a Biológiai Sokféleség Egyezmény és a biológiai biztonságról szóló Cartagenai* Jegy-

zőkönyv keretében.119

114 vö. uott. EU irányelv 2001/18, II. Melléklet C.2.1
115 vö. uott. EU irányelv 2001/18, II. Melléklet C.3.
116 vö. uott. EU irányelv 2001/18, 13. cikk
117 Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) géntechnológiával módosított szervezetekkel (GMO) foglalkozó testülete (2013).
 Guidance on the environmental risk assessment of genetically modified animals. EFSA Journal 11:5.
 Online: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2013.3200 [utolsó elérés: 2020. dec. 7.]
118 Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) géntechnológiával módosított szervezetekkel (GMO) foglalkozó testülete (2011). Guidance
 on the Post-Market Environmental Monitoring (PMEM) of genetically modified plants. EFSA Journal 9:8.
 Online: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2011.2316 [utolsó elérés: 2020. dec. 7.]
119 Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) géntechnológiával módosított szervezetekkel (GMO) foglalkozó testülete (2013).
 Guidance on the environmental risk assessment of genetically modified animals. EFSA Jour 11:5. p. 79.
 Online: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2013.3200 [utolsó elérés: 2020. dec. 7.]

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2013.3200
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2011.2316
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2013.3200
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2019 májusában az EFSA nyilvános ülést szervezett, hogy segítsen a mérlegelésben.120 A végső jelentést 

2020 októberében tették közzé, amely arra a következtetésre jutott, hogy az EFSA iránymutatók megfelelő-

ek, azonban alkalmatlanok a génvezérelt szervezetek környezeti kockázatértékeléséhez, molekuláris jellem-

zéséhez és az forgalomha hozatal utáni nyomonkövetésézez.121 A jelentés elkészítésére felkért tudományos 

munkacsoport összetételét jelentős kritikák illették, mondván, az az részrehajló tagokból állt.122 A brüsszeli 

székhelyű Corporate Europe Observatory (CEO) civil szervezet szerint a munkacsoport mind a hat tagját ér-

dekek fűzték a génvezérelt szervezetek kifejlesztéshez, mivel vagy cégeknek vagy kutatócsoportoknak dol-

goznak, melyek tevékenységei az EFSA szabályai szerint is érdekütközést jelentenek. A szakemberek közül 

hármat anyagi szálak kötik olyan szervezetekhez, melyek génmeghajtó fejlesztéssel foglalkoznak, beleértve 

a Targat Maláriát és az amerikai katonai ügynökséget, a DARPA-t.123 

Javaslat: Erősítsék az elővigyázatosság elvét a génmó-
dosított élőlények kockáztértékelése során az EU-ban, 
kizárási kritériumokon keresztül Dr. Christoph Then írása

Az EU 2001/18-as irányelve is magába foglalja, hogy az elővigyázatosság elve csak akkor tud működni, ha 

szükség esetén valóban hatékony intézkedéseket  lehet tenni a környezet és az emberi egészség megóvása ér-

dekében. A visszakereshetőség (például az idő- és térbeli kontrollálhatóság) ennek létfontosságú előfeltétele.

„Az elővigyázatosság elve értelmében a tagállamoknak biztosítania kell, hogy minden szükséges intézke-

dést megtesznek, hogy elkerüljék a környezetre és emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat, melyek a 

szándékos kibocsátásokból származhatnak vagy a GMO-k piacra bocsátása során.” (2001/18-as EU irányelv, 

1-es cikkely). Amint az emberi egészségre és a környezetre nézve valós kockázatok merülnek fel, sürgőssé-

gi intézkedéseket kell tenni: „A tagállamoknak biztosítania kell, hogy súlyos kockázat esetén megteszik az 

olyan sürgősségi intézkedéseket, mint a piacra bocsátás felfüggesztése vagy beszüntetése [...]” ( 2001/18-

as EU irányelv, 23-as cikkely). Ráadásul ott a 13. cikkely rendelkezése, miszerint a forgalomba hozatali enge-

dély csak tíz évre adható ki. Így az engedélyt újra felül kell bírálni a monitorozás alapján. Ha a génmódosított 

szervezet elveszti engedélyét, akkor azt el kell távolítani a környezetből. 

Az olyan génmódosított szervezetek kibocsátása vagy forgalomba hozatala, amelyek terjedése nem kontro-

lállható, alapvetően ellene megy ezen rendelkezéseknek. Ha egy GMO már nem kivonható a környezetből, 

az elővigyázatossági elv alkalmazása lehetetlenné válik. 

120 Egészségügyi és Környezeti Kockázatok Tudományos Bizottsága (SCHER), Új és Újonnan Azonosított Egészségügyi Kockázatok Tudományos
 Bizottsága (SCENIHR), Fogyasztóvédelmi Tudományos Bizottság (SCCS) (2015). Vélemény a szintetikus biológiáról II Kockázatértékelési
 módszerek és biztonsági szempontok. Online: https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_048.pdf
 [utolsó elérés: 2020. dec. 7.]
121 Biotechnológiai Főtanács (HCB) tudományos bizottsága (2017). Scientific Opinion in response to the referral of 12 October 2015 concerning use 
 of genetically modified mosquitoes for vector control. Online: http://www.hautconseildesbiotechnologies.fr/sites/www.hautconseildesbiotech-
 nologies.fr/files/file_fields/2020/01/24/hcbscopinionmosquitoes170607entranslation180228erratum191007.pdf [last accessed: 07.12.2020]
122 Corporate Europe Observatory weboldala (2018). Brüsszel: Corporate Europe Observatory. Annex - Mandate for an EFSA opinion on genetically 
 modified organisms engineered with gene drives (gene drive modified organisms) and their implications for risk assessment methodologies.
 Online: https://corporateeurope.org/sites/default/files/2019-06/2018-06-06%20EC%20EFSA_Mandate%20on%20gene%20drives_
 Background%20and%20Terms%20of%20Reference.pdf [utolsó elérés: 2020. dec. 7.]
123 Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) (2019). Workshop a gén drive-val módosított rovarok környezeti kockázatértékelésének
 problémamegoldásáról. 2019. május 15.; Online: https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/190515 [utolsó elérés: 2020. dec. 7.]

https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_048.pdf
http://www.hautconseildesbiotechnologies.fr/sites/www.hautconseildesbiotechnologies.fr/files/file_fields/2020/01/24/hcbscopinionmosquitoes170607entranslation180228erratum191007.pdf
http://www.hautconseildesbiotechnologies.fr/sites/www.hautconseildesbiotechnologies.fr/files/file_fields/2020/01/24/hcbscopinionmosquitoes170607entranslation180228erratum191007.pdf
https://corporateeurope.org/sites/default/files/2019-06/2018-06-06%20EC%20EFSA_Mandate%20on%20gene%20drives_Background%20and%20Terms%20of%20Reference.pdf
https://corporateeurope.org/sites/default/files/2019-06/2018-06-06%20EC%20EFSA_Mandate%20on%20gene%20drives_Background%20and%20Terms%20of%20Reference.pdf
https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/190515
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Ennek értelmében a Német Szövetségi Oktatási és Kutatási Minisztériuma támogatásával megvalósuló Ge-

neTip volt az első olyan kutatási projekt Németországban, amely jövőbeli technológiai vizsgálatokkal fog-

lalkozott a génvezérelt organizmusok kapcsán.124  A projekt egyik eredményeként a GMO kockázatértékelés 

egy új központi mechanizmusának bevezetését ajánlották: az aggodalomra adó okok meghatározását és 

definiálását (vagyis tényekkel alátámasztott kockázatokat). Az aggodalmak egyes okai a kutatás-fejlesztés 

korai fázisában gyakran meghatározhatóak, és ahhoz vezetnek, hogy a GMO-t „kiemelt figyelmet igény-

lő”-ként jellemzik. 

A szerző többek között az aggodalomra okot adó tényezők beazonosítására

az alábbi kritériumokat javasolja:

 • megbízható előrejelzések lehetetlen volta,

 • olyan a rendszerekbe való olyan beavatkozások,

    melyek az emberi egészség szempontjából kritikusak 

 • az olyan ökológiai rendszerek megzavarása, melyek már nyomás alatt állnak,

    vagy van átbillenési pontjuk (tipping point)

 • technikai felkészültség és megbízhatóság hiánya 

 • GMO különösen széles körű, akár globális méretű és visszafordíthatatlan terjedése

 • képesség a természetes populációkon belüli terjedésre 

A GeneTip projekt jelentése szerint a „GMO-ként vagy különös aggodalomra okot adó konstrukcióként” 

való jellemzés ugyanazokhoz a következményekhez vezethet, mint amelyeket a vegyi anyagokra vonatkozó 

REACH, illetve a növényvédő szerekre vonatkozó uniós jogszabályok előírnak. Ebben az esetben a térbeli 

és időbeli komplexitás felbecsülése és a kontrollálhatóság játszik fontos szerepet:

A REACH szabályozás értemében „ a nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a perzisztens, bioakku-

mulatív és toxikus tulajdonságokkal rendelkező vegyi anyagok kiemelt figyelemmel kezelendőek.”125  Ennek 

értelmében a REACH megfelelő kritériumokat alakított ki a perzisztens, bioakkumulatív és toxikus vegyi 

anyagok kezelésére, csak úgy mint az olyan anyagokra, melyek különösen akkumulatívak és perzisztensek. 

A növényvédőszerek engedélyezésére vonatkozó szabályozás a fenti kategóriákat a környezetben tartósan 

megmaradó szerves szennyező anyagokra (POP vegyületek), perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) 

és a nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagokra  kizáró feltételnek tekintheti, mely 

azt jelenti, hogy az engedélyezést visszautasíthatja vagy megszakíthatja.126  A döntéshozatalba nem csak a 

toxikussági faktor játszik szerepet, de az anyag természetben való viselkedése és sorsa is. Ha a hatóanyagot 

a vPvB kategóriába sorolták, akkor az EU szabályozása alapján nem engedélyezhető, még akkor sem, ha 

annak hosszú távú káros hatásai nem bizonyítottak.

124 Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) géntechnológiával módosított szervezetekkel (GMO) foglalkozó testülete (2020). Adequacy 
 and sufficiency evaluation of existing EFSA guidelines for the molecular characterisation, environmental risk assessment and post-market 
 environmental monitoring of genetically modified insects containing engineered gene drives. EFSA Journal.
 Online: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2020.6297 (utolsó elérés: 2020. dec. 9.)
125 Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) (2020). Genetikailag módosított szevezetekkel foglalkozó tudományos testület.
 A gén drive-val módosított szervezetek környezeti kockázatértékelésével (ERA) foglalkozó munkacsoport 15. ülése (gén drive ERA). 2020. jan. 10; 
 Telekonferencia. Online: http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/wgs/gmo/wg-gene-drive-era.pdf [utolsó elérés: 2020. dec. 7.]
126 Corporate Europe Observatory weboldala (2019). Corporate Europe Observatory. EFSA gene drive working group fails independence test.
 Online: https://corporateeurope.org/en/2019/06/efsa-gene-drive-working-group-fails-independence-test [utolsó elérés: 2020. dec. 7.]

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2020.6297 
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/wgs/gmo/wg-gene-drive-era.pdf
https://corporateeurope.org/en/2019/06/efsa-gene-drive-working-group-fails-independence-test
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A GeneTip végső jelentése alapján az effajta kizárási kritériumok szintén hasznosak lehetek a GMO-k és a 

génvezérelt szervezetek jóváhagyása esetén is. Amennyiben a génmódosított élőlények túllépnek az idő és 

térbeli kontrollálhatóságon, mivel azok úgy szaporodnak a természetes populációban, hogy annak a tartós 

megmaradásuk és terjedésük nem kontrollálható , akkor a megfelelően megbízható kockázatértékelés nem 

lenne lehetséges. Ezáltal az engedélyezési folyamat nem folytatható, és a GMO kibocsátása nem engedé-

lyezhető.

A GeneTip eredményeit az AHTEG szakértői csoport dolgozta fel, melyet a Biológiai Sokféleség Egyez-

mény részes feleinek konferenciája számára ad tanácsokat. Többek között olyan előre nem látható hatások 

léphetnek fel, melyek csak generációk múltán válnak nyilvánvalóvá, és specifikus kihívást jelentenek a koc-

kázatértékelés esetén.127  Ezzel szemben az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) nagymértékben 

figyelmen kívül hagyja a 2020 novemberében kiadott jelentés keretei között vázolt kihívásokat. 

Dr. Christoph Then az Institute for Independent Impact Assessment in Bio-

technology (TestBiotech) és a GeneTip project társszerzője. A TestBiotech bio-

techológiai hatásvizsgálatokkal foglalkozik, a független kutatás támogatója, etikai 

és gazdasági következményeket vizsgál és az emberekre és környezetre mért koc-

kázatokat teszteli. A TestBiotech iparfüggetlen szakértelmet kínál, mellyel a társa-

dalom döntéshozó képességét igyekszik növelni. 

 

A génvezérelt szervezetek szabályozása nemzetközi szinten 

A génmeghajtók kérdéséről az első génvezérelt szervezet kifejlesztése óta (2014) nemzetközi egyezmények 

keretei között folynak tárgyalásijandóak.  A kezdeti ajánlásokat az ENSZ Biológiai Sokféleség Egyezmény 

keretei között fogadták el. Jogi szempontból azonban a Biológiai Sokféleség Egyezmény részes feleinek 

Konferenciáján elfogadott javaslatok, vagy más nemzetközi szervezetek javaslatai nem kötelező érvényűek 

a felek vagy más államok részére. Az iránymutatást tartalmazó dokumentumok szintén nem jogilag kötele-

zőek. Ebből a szempontból jelenleg sem kötelező erejű nemzetközi jogi egyezmény nincs, sem nemzetközi 

előírások a génvezérelt szervezetek természetbe való kibocsátásáról. 

Génvezérelt szervezetek az ENSZ Biológiai Sokféleség Egyezményben 
(CBD)

A génvezérelt szervezetek témájáról 2015 óta az ENSZ Biológia Sokféleség Egyezménye (CBD) keretében 

folynak tárgyalások a CBD szintetikus biológia terén végzett munkájához  és a biológiai biztonságról szóló 

127 121 Gene Tip weboldala (év nélkül). Testbiotech e.V. Institute for Independent Impact Assessment of Biotechnology.
 BioTip pilot study: Gene Drives at Tipping Points – Precautionary Technology Assessment and Governance of New Approaches to
 Genetically Modified Animal and Plant Populations. Online: https://www.genetip.de/en/biotip-pilot-study/ [last accessed Dec. 07, 2020].

https://www.genetip.de/en/biotip-pilot-study/
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Cartagena Jegyzőkönyv élő módosított szervezeteket (LMOs) érintő kockázatértékelések megbeszélései-

nek kapcsán. Az egyezmény 1992-ben született meg, és 1993-ban lépett hatályba. Jelenleg 195 ország tag-

ja az egyezménynek, és fontos megemlíteni, hogy ez alól kivételt képez az Egyesült Államok. Az EU 1993-

ban csatlakozott.128  Az EU összes tagállama és az Egyesült Királyság szintén csatlakoztak az egyezményhez. 

Az ENSZ Biológiai Sokféleség Egyezmény részes feleink 14. konferenciáján (CBD COP 14) 2018 végén, 

a küldöttek tárgyaltak egy, a szintetikus biológiaval foglalkozó határozatról, mely szintén magába kellene 

foglalja a génvezérelt szervezetekre vonatkozó szabályozásokat is.129  A felek egy része a génvezérelt szer-

vezetek természetbe való kibocsátásának moratóriumát szorgalmazta.

A konferencia előtti időszakban több mint 160 civil szervezet, főleg alternatív mezőgazdasági mozgalmak és 

a világ déli része egy nyílt levél keretei között szorgalmazott moratóriumot.130  A javaslat ugyan nem érte el a 

szükséges konszenzust, főleg afrikai országok, Nigéria és Dél Afrika vezetésével ellenezték a moratóriumot. 

Egy kutatás, mely az információszabadságról  szóló amerikai jogszabály alkalmazásával megszerzett doku-

mentumok alapján született, arra a következtetésre jutott, hogy a moratóriumellenes szavazatokat a Target 

Malaria befolyásolta, az a projekt, melyet a Bill & Melinda Gates Alapítvány támogatott. A ‘Génmeghajtó 

Akták’ néven nyilvánosságra hozott dokumentumok és belső levelezések szerint a Target Malaria támogatta 

az Emerging Ag nevű agrobiznisz PR-céget, mely 65 tudóst toborzott és koordinált, akik a szakértői testü-

letek tagjai lettek (A CBD a szintetikus biológiával foglalkozó nyitott munkacsoportja  ill.  Ad Hoc Műszaki 

Szakértői Csoportja (AHTEG)).131

A szintetikus biológiáról szóló 14/19-es határozatot végül a CBD COP 14-en132 fogadták el, mely úgy érvel, 

hogy a további génmeghajtókon végzett kutatásokra lenne szükség és hasznos lenne a génvezérelt szer-

vezetek kockázatértékeléséhez szükséges iránymutatások kidolgozása. A határozat magába foglalja azt is, 

hogy az őslakosok “tájékoztatáson alapuló, szabad, előzetes egyetértése” “szükséges lehet” a génvezérelt 

szervezetek kibocsátását megelőzően. A moratóriumra való felhívás fényében  a felek komromisszumos 

megoldásként nem kötelező erejű elővigyázatossági megfontolásokban egyeztek meg a génvezérelt szer-

vezetek természetbe való kibocsátása kapcsán.133   

A 14/19-es határozat felszólítja a feleket és a kormányokat, hogy a célkitűzésekkel összhangban alkalmazzák 

128 EUR-Lex weboldal(2006). Az Európai Unió kiadóhivatala. Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a 
 vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 
 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, 
 a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.
 Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1907&from=EN [utolsó elérés: 2020. dec. 7.]
129 EUR-Lex weboldal (2009). Az Európai Unió kiadóhivatala.  Az Európai Parlament és a Tanács rendelete 1107/2009/EK (2009. október 21.)
 a növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről.
 Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32009R1107 [utolsó elérés: 2020. dec. 7.].
130 EUR-Lex weboldal (2009). Az Európai Unió kiadóhivatala. Az Európai Parlament és a Tanács rendelete 1107/2009/EK (2009. október 21.)
 a növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről.
 Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32009R1107 [utolsó elérés: 2020. dec. 7.].
131 EUR-Lex weboldal (1993). Publications Office of the European Union. A Tanács határozata (1993. október 25.) a biológiai sokféleségről szóló 
 egyezmény megkötéséről  (93/626/EGK).
 Online: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993D0626:EN:HTML [utolsó elérés: 2020. dec. 7.]
132 Biológiai Sokféleség Egyezmény (CBD) (2018a). A Biológiai Sokféleség Egyezmény részes feleinek konferenciája által elfogadott határozat.
 14/19. Szintetikus biológia. A Biológiai Sokféleség Egyezmény részes feleinek 14. konferenciája; 2018. nov. 17-29, Sarm es-Sejk, Egyiptom.
 Online: https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-19-en.pdf [utolsó elérés: 2020. dec. 7.]
133 ETC csoport weboldala (2018). ETC csoport. A Call to Protect Food Systems from Genetic Extinction Technology: The Global Food and Agriculture 
 Movement Says NO to Release of Gene Drives.
 Online: https://www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/files/forcing_the_farm_sign_on_letter_english_web.pdf
 [utolsó elérés: 2020. dec. 7.]

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1907&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32009R1107
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32009R1107 
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993D0626:EN:HTML
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-19-en.pdf 
https://www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/files/forcing_the_farm_sign_on_letter_english_web.pdf
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az elővigyázatosság elvét, és vegyék figyelembe a génmeghajtók kapcsán felmerülő jelenlegi bizonytalan-

ságokat. Végül a határozat arra is felszólítja a feleket és a kormányokat, hogy csak abban az esetben  fontol-

ják meg a génvezérelt szervezetek természetbe való kibocsátáság, beleértve kísérleti kutatási és fejlesztési 

célokat is, ha az alábbi feltételek fennállnak:

 a)  eseti alapú tudományosan alátámasztott kockázatértékelés 

 b)  kockázatértékeléshez szükséges intézkedések megléte, a káros hatások elkerülése

       és minimalizálása érdekében, ha vannak ilyen kockázatok

 c)  ahol indokolt, az őslakosok és helyi közösségek „tájékoztatáson alapuló, előzetes beleegyezése”, 

      „tájékoztatáson alapuló, szabad, előzetes beleegyezése” szükséges a helyi körülményekkel és 

      helyi jogszabályokkal összhangban.134  

Továbbá a 14/19-es határozat figyelembe veszi a CBD Tudományos, műszaki és technológiai tanácsadó 

testülete (SBSTTA)  a szintetikus biológiával - beleértve a génmeghajtókat is – kapcsolatos ajánlásaita részes 

felek következő konferenciánán (COP 15) napirendre kerülő megbeszéléseken. 

A Cartagenai jegyzőkönyv génvezérelt szervezeteket érintő intézkedései

A biológiai bizonságról szóló Cartagenai Jegyzőkönyv a CBD jogilag kötelező érvényű jegyzőkönyve, me-

lyet 170 ország hagyott jóvá beleértve az EU összes tagállamát és az EU-t is. Az Egyesült Államok, Ausztrália, 

Kanada, Argentína nem részes felei a jegyzőkönyvnek.

A Jegyzőkönyv célja, hogy biztosítsa a élő módosított szervezetek biztonságos kezelését, a szállítást, és azok 

“használatát” (nagyjából összhangban az EU GMO definíciójával) és hogy minimalizálja azok környezetre 

és emberi egészségre gyakorolt káros hatásait. A Jegyzőkönyvbe foglalt döntéseket az aláíró országoknak 

kötelessége, hogy azokat a nemzeti jogba beemelje. 

Jelenleg a Cartagenai Jegyzőkönyv 17-es cikkelye megköveteli, hogy az aláíró országok jelezzenek minden 

érintett vagy potenciálisan érintett feleknek és nem feleknek bármely olyan, joghatóságuk alá eső esetet, 

mely élő módosított szervezetek (például génmódosított élőlényeket és ennek értelmében a génvezérelt 

élőlények is135 136) országhatárokon való átterjedését okozhatja. Ezt szintén megköveteli az 1946/2003-as 

EU rendelet is, mely a Jegyzőkönyv végrehajtásával foglalkozik. Ez határozza meg, hogy minden EU tag-

államnak meg kell előznie a GMO-k határokon átlépő, nem szándékolt terjedését. Ezen tekintetben az EU 

messzebbre ment, mint a Cartagenai Jegyzőkönyv, amely csupán csak a közös tárgyalások megkezdését 

javasolja ebben az ügyben.  

A Cartagenai Jegyzőkönyv Részes Feleinek Konferenciája (COP-MOP9) kilencedik ülésén a kockázatértéke-

134 Gene Drive Files weboldal (2017). Gene Drive Files. Online: http://genedrivefiles.synbiowatch.org/ [utolsó elérés: 2020. dec. 7.].
135 Biológiai Sokféleség Egyezmény (CBD) (2018a). A Biológiai Sokféleség Egyezmény részes feleinek konferenciája által elfogadott határozat.
 14/19. Szintetikus biológia. A Biológiai Sokféleség Egyezmény részes feleinek 14. konferenciája; 2018. nov. 17-29, Sarm es-Sejk, Egyiptom. p.2. 
 Online: https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-19-en.pdf [utolsó elérés: 2020. dec. 7.] 
136 Biológiai Sokféleség Egyezmény (CBD (2018b).A biológiai sokféleség finanszírozása és biztosítékok: Tanulságok és javasolt iránymutatások.
 A Biológiai Sokféleség Egyezmény részes feleinek 12. konferenciája; 2014. okt. 6-17., Phjongcshang, Koreai Köztársaság.
 Online: https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-12/information/cop-12-inf-27-en.pdf [utolsó elérés: 2020. dec. 7.]

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-19-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-12/information/cop-12-inf-27-en.pdf 
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lésről és -kezelésről szóló 9/13-as határozata 3. bekezdésében elismerte a génvezérelt szervezetek lehetsé-

ges káros hatásait a környezetre. A határozat hangsúlyozza az effajta élőlények természetbe való kibocsá-

tása előtt meg kell fontolni azt,  hogy szükség van-e kutatások és kockázatértékelések elvégzésére, és hogy 

szükséges-e specifikus iránymutatás az esetenként elvégzett kockázatelemzéshez. Nemzetközi együttműkö-

dés és kapacitásnövelés kell elősegítse, hogy a génvezérelt szervezetek lehetséges káros hatásairól tisztább 

kép alakulhasson ki.137

A részes felek tizedik találkozóján (COP-MOP 10) a tagok meg fogják vitatni, hogy 
szükséges van-e a génvezérelt élőlények kockázatértékeléséhez szükséges iránymu-
tatások kidolgozására. 

Az ülést felvezető időszakban az Ad Hoc Technical Expert Group (AHTEG) nevű szakértői testület javaslatot 

tett ilyen speciális iránymutatások kidolgozására. Jelentésük alapján a génvezérelt szervezetek által az öko-

szisztémák egészére gyakorolt hatáso felméréséhez elengedhetetlen a génvezérelt élőlények természetbe 

való kibocsátása által a biológiai sokféleségre gyakorolt visszafordíthatatlan hatások megértése. A lehetsé-

ges káros hatások közé tartozik például az időbeli és térbeli kontrollálhatóság kérdése, csak úgy mint azok 

az előre nem látható hatások, melyek csak a következő generációk számára válnak majd nyilvánvalóvá, így 

ezek kihívást jelentenek a génvezérelt szervezetek kockázatértékelésének elkészítése során.138 

A génvezérelt szervezetekre vonatkozó rendelkezések a
Cartagenai Jegyzőkönyvben és a Nagojai–Kuala Lumpur-i
Kiegészítő Jegyzőkönyvben

A Nagojai-Kuala Lumpur-i Kiegészítő Jegyzőkönyv a felelősségről és jogorvoslatról a biológiai biztonságról 

szóló Cartagenai Jegyzőkönyv kiegészítése. 2018-ban lépett hatályba 46 aláíróval, beleértve 21 államot és 

az EU-t. A jegyzőkönyv az olyan esetekre biztosít a felelősségre vonatkozó szabályokat, amikor a Cartagenai 

Jegyzőkönyv rendelkezései nem lettek betartva. Mikét a Cartagenai Jegyzőkönyv maga, ez a kiegészítő 

jegyzőkönyv is alkalmazható a génvezérelt szervezetekre. Ennek ellenére jelenleg nincsenek olyan rendel-

kezések, melyek kifejezetten a génvezérelt szervezetekre lennének szabva.

A jegyzőkönyv 3-as cikkelyében szereplő,  a felelősségről és jogorvoslatról szóló rendelkezések akkor alkal-

mazandóak, amikor az élő módosított szervezetek országhatárokon történő átviteléből  származó károk ke-

letkeznek, például génmódosított élőlények esetében, attól függetlenül, hogy kibocsátásuk szándékosan, 

akaratlanul vagy illegálisan történik.139  A 2-es cikkely értelmében a kár definíciója, a biodiverzitás megőrzé-

sére és annak fenntartható használatára gyakorolt káros hatásokat jelenti.

137 A Biológiai Sokféleség Egyezmény részes feleinek konferenciája által elfogadott határozat. 14/19. Szintetikus biológia. A Biológiai Sokféleség 
 Egyezmény részes feleinek 14. konferenciája; 2018. nov. 17-29, Sarm es-Sejk, Egyiptom. p.2.
 Online: https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-19-en.pdf [utolsó elérés: 2020. dec. 7.]
138 Biológiai Sokféleség Egyezmény titkársága (2000). Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity: text and annexes. 
 Article 14 (1) Online: https://www.cbd.int/doc/legal/cartagena-protocol-en.pdf [utolsó elérés: 2020. dec. 7.]
139 EUR-Lex weboldal (2003). Az Európai Unió Kiadóhivatala. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1946/2003/EK RENDELETE (2003. július 15.)
 a géntechnológiával módosított szervezetek országhatárokon történő átviteléről (EGT vonatkozású szöveg). Hivatalos Lap L 287, 05/11/2003 P. 
 0001 - 0010. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003R1946&from=DE [utolsó elérés: 2020. dec. 7.].

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-19-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/legal/cartagena-protocol-en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003R1946&from=DE
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Szintén a 2-es cikkely értelmében válaszintézkedések csak akkor születhetnek, amennyiben a kár mérhető, 

látható és jelentős. Az okozott kár jelentősége az alábbi kritériumok alapján mérhető140:

 • a kár hosszútávú vagy tartós változásokat generál, melyek a természetes regenerálódó képesség 

    által már nem orvosolhatóak belátható időn belül  

 • a minőségi és mennyiségi változások mértéke, melyek károsan hatnak a biodiverzitás

    egyes komponenseire.

 • csökkentik-e a biológiai sokféleség áru- vagy szolgáltatásnyújtási képességét?

 • az emberi egészségre gyakorolt káros hatás nagysága.141 

Problémát jelent, hogy nincsenek sem a jegyzőkönyv által biztosított pénzügyi garanciák, sem a jegyző-

könyv végrehajtására vonatkozó mechanizmusok.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szabályozásai 

2020 októberében a WHO kiadott állásfoglalása egyértelművé teszi, hogy a WHO a kórokozó-átvivők által 

terjesztett betegségek kapcsán hogyan vélekedik a  génmódosított szúnyogok használtától, beleértve a 

génmeghajtók alkalmazását is.142  Ezzel egyetemben a WHO etikai és kórokozó-átvivők által terjesztett be-

tegségekről szóló iránymutatást készített el, mely szintén magába foglalja a génvezérelt organizmusokról 

szóló fejezetet.143 2021 májusában a WHO égisze alatt megalakuló szakértői csoport megalkotta a génmó-

dosított szúnyogok, beleértve a génvezérelt szúnyogok teszteléséhez szükséges iránymutatási kereteket.144  

A fokozatos megközelítés elvét javasolták a laboratóriumi kísérletektől kezdve a terepen végzett kísértete-

kig és optimistán foglalt állást amellett, hogy a génvezérelt szervezetek idő és térbeli terjedésének nyomon-

követése lehetséges. 

A biológiai- és toxinfegyver-tilalmi egyezmény rendelkezései 

A biológiai és toxinfegyverek kifejlesztésének, előállításának és felhalmozásának tilalmáról, valamint meg-

semmisítésükről szóló egyezmény tiltja a katonai célokra használt biológiai fegyverek kifejlesztését, gyár-

tását és felhalmozását. Az egyezményt az ENSZ tagállamai fogadták el 1971-ben, mely 1975-ben lépett 

140 Biológiai Sokféleség Egyezmény (2018c). ca Kockázatértékelés és kockázatkezelés (15. és 16. cikk). A Biológiai Sokféleség Egyezmény részes felei 
 konferenciájának 9. konferenciája, amely egyben a biológiai biztonságról szóló cartagenai jegyzőkönyv részes feleinek találkozója is; 2018. nov. 
 17-29., Sarm es-Sejk, Egyiptom.  Online: https://www.cbd.int/doc/decisions/cp-mop-09/cp-mop-09-dec-13-en.pdf [utolsó elérés: 2020. dec. 7.]
141 Biológiai Sokféleség Egyezmény. Kockázatértékeléssel foglalkozó ad hoc technikai szakértői csoport (2020). Kockázatértékeléssel foglalkozó 
 ad hoc technikai szakértői csoport CBD/CP/RA/AHTEG/2020/1/5. 2020. ápr. 15., Montreal, Canada.
 Online: https://www.cbd.int/doc/c/a763/e248/4fa326e03e3c126b9615e95d/cp-ra-ahteg-2020-01-05-en.pdf
142 Biológiai Sokféleség Egyezmény weboldala (év nélkül). Biológiai Sokféleség Egyezmény Titkársága (SCBD); c. 2001-2016. Text of the Nagoya-
 Kuala Lumpur Supplementary Protocol on Liability and Redress to the Cartagena Protocol on Biosafety - Article 3.1.c. Scope.
 Online: http://bch.cbd.int/protocol/nkl/article3/ [utolsó elérés: 2020. dec. 7.]
143 Biológiai Sokféleség Egyezmény weboldala (év nélkül). Biológiai Sokféleség Egyezmény Titkársága (SCBD); c. 2001-2016. Text of the Nagoya-
 Kuala Lumpur Supplementary Protocol on Liability and Redress to the Cartagena Protocol on Biosafety - Article 3.1.c. Scope.
 Online: http://bch.cbd.int/protocol/nkl/article3/ [utolsó elérés: 2020. dec. 7.]
144 Biológiai Sokféleség Egyezmény weboldala (év nélkül). Biológiai Sokféleség Egyezmény Titkársága (SCBD); c. 2001-2016. Text of the Nagoya-
 Kuala Lumpur Supplementary Protocol on Liability and Redress to the Cartagena Protocol on Biosafety - Article 3.1.c. Scope.
 Online: http://bch.cbd.int/protocol/nkl/article3/ [utolsó elérés: 2020. dec. 7.]

https://www.cbd.int/doc/decisions/cp-mop-09/cp-mop-09-dec-13-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/a763/e248/4fa326e03e3c126b9615e95d/cp-ra-ahteg-2020-01-05-en.pdf
http://bch.cbd.int/protocol/nkl/article3/
http://bch.cbd.int/protocol/nkl/article3/
http://bch.cbd.int/protocol/nkl/article3/
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hatályba. 183 ország írta alá az egyezményt, mellyel a készleten felhalmozott biológiai fegyverek megsem-

misítésére kötelezték magunkat. Ellenőrzési megállapodások azonban nem születtek. Nyilvánosságra hoza-

tali kötelezettségeket és ellenőrzések szabályozásra még nem született további protokoll.

A génmeghajtók ellenséges célokra való felhasználását a  Biológiai- és toxinfegyver-
tilalmi egyezmény 1-es cikkelye tiltja. Ugyanez vonatkozna arra az esetre is, hogyha 
azokat mérgek vagy patogének átadására használnák.145  A génmeghajtók bármiféle 
használata tiltott, amennyiben annak békés célokra való felhasználása nem bizonyí-
tott vagy ha azok nem konzisztensek az ENSZ biológiai-és toxinfegyver-tilalmi egyez-
ményének rendelkezéseivel.146

 

A génmeghajtó fegyverprogramokra azonban kevés meggyőző forgatókönyv létezik, hacsak a génmeghaj-

tók okozta idő és térbeli káros hatások nem visszatarthatóak.147

 

145 Egészségügyi Világszervezet (WHO) (2020). Evaluation of genetically modified mosquitoes for the control of vector-borne diseases.
 Position statement. Online: https://www.who.int/publications/i/item/9789240013155 [utolsó elérés: 2021. már. 14.]
146 Egészségügyi Világszervezet (WHO) (2020). Ethics and vector-borne diseases. WHO guidance.
 Online: https://www.who.int/publications/i/item/978924001273-8 [utolsó elérés: 2021. már. 14.]
147 Egészségügyi Világszervezet (WHO) weboldala (2021). az Egészségügyi Világszervezet a trópusi betegségekkel kapcsolatos kutatási
 és képzési különprogram nevében (2021).
 (2021). Guidance Framework for Testing Genetically Modified Mosquitoes.
 Online: https://www.who.int/publications/i/item/9789240025233 [utolsó elérés: 2022. feb. 10. ]
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SZAKPOLITIKAI JAVASLATOK

Jelenleg nincs olyan nemzetközileg kötelező érvényű megállapodás a génmeghajtók vonatkozásában, 

amely szabályozná a génvezérelt szervezetek kutatását és természetbe való kibocsátását. Sem nemzeti, sem 

nemzetek feletti jogszabályok nem léteznek. Ennek ellenére a Target Malaria már 2024-ben megkezdené az 

első génvezérelt szúnyogok természetbe való kibocsátását.

A célzott nemzetközi szabályozások hiánya mellett nem állnak rendelkezésre megfelelő, tudományosan 

megalapozott módszerek és eszközök a természetbe kibocsátott génvezérelt szervezetek  által jelentett 

kockázatok becslésére, értékelésére, nyomon követésére és a kockázatok kezelésre sem. Szintén nem léte-

zik a génmeghajtókkal kapcsolatos jelenleg elvégzett kísérletek és fejlesztési projektek központi regisztráci-

ója.  Hiányoznak továbbá a technológiai vizsgálatokhoz szükséges koncepciók és alapok, melyek túl tudnak 

mutatni a puszta környezeti kockázatértékelésen.

Sem hazai sem nemzetközi szinten nem indult még társadalmi párbeszéd arról, hogy a génvezérelt szerve-

zetek kibocsátása mely körülmények között lehetne elfogadható, esetleg etikailag igazolható vagy éppen-

séggel teljesen kizárható. 

Úgy tűnik, hogy a világ közösségeinek jelentős időre van szüksége, hogy helyén tudja kezelni ezeket az új, 

globális kihívásokat. Ez az előfeltétele annak, hogy konszenzus születhessen arról, hogy hogyan kell kezel-

ni ezt a technológiát, és hogyan kell felmérni azokat az ökológiai, orvosi, etikai, kulturális, tudományos és 

nemzetközi jogi kérdéseket, melyek segítenek majd döntést hozni ezen technológia szabályozására vonat-

kozóan. 

Ezért a “Save Our Seeds” az alábbikat javasolja:

A génvezérelt szervezetek globális moratóriuma 

Az ENSZ biológiai sokféleségről szóló egyezménye részes feleinek 15. konferenciáján (CDB) az Európai 

Uniónak globális moratóriumot kellene szorgalmaznia bármely génvezérelt szervezet környezetbe való ki-

bocsátására. Azt megelőzően pedig világossá kellene tennie, hogy a jelenlegi törvények értelmében az 

effajta kibocsátások tilosak az Európai Unió egész területén, és minden lehetséges eszközével intézkedése-

ket foganatosít minden, az Unió területét elérő kibocsátás esetén.  

A ”Save Our Seeds” szerint az alábbi követelmények előfeltételei annak, hogy a globális moratórium megál-

lapodás szülessen, melyet eseti alapon kellene fontolóra venni. Természetesen a felek nyilvános vitába való 

bevonásának természetes velejárója a vitafolyamat során a kritériumok változása.  Az, hogy ez a moratórium 

konvertálható-e egy állandó tilalomba vagy hogy a génvezérelt szervezetek kibocsátása helyénvaló vagy 

akár egyedi esetekben szükséges, szintén a kialakított kritériumoktól függ. 

5



K
É

N
Y

S
Z

E
R

ÍT
E

TT
 Ö

R
Ö

K
LŐ

D
É

S

44

A génvezetett szervezetek kontrollálhatóságának és nyomonkövethe-
tőségének követelményei  

Bármely génvezérelt szervezet kibocsátásának előfeltétele kellene hogy legyen megfelelően igazolt mód-

szer, mellyel azok eltávolíthatóak a természetből. Továbbá azok időben és térben való kontrollálhatósága 

és ezáltal hatásaik és terjedésük korlátozásának a lehetősége kötelező kellene hogy legyen mielőtt a kibo-

csátás megtörténne. 

A génvezérelt szervezetek kibocsátásáról szóló döntéshozatal globális 
folyamata 

A génvezérelt szervezetek kibocsátása nemzetközi vonatkozásainak miatt a döntéshozatalhoz szükséges 

nemzetközi szempontok és procedúrák szintén szükségesnek tűnnek azok engedélyezéséhez. Létfontossá-

gú azonban, hogy minden potenciálisan érintett fél bevonása és egyenlő részvétele. Ez elsősorban az álla-

mokra vonatkozik, de ugyanúgy az őslakosokra és helyi közösségekre az ENSZ 61/295-ös őslakosok jogairól 

szóló nyilatkozata, és a 73/165-ös gazdák és más mezőgazdasági dolgozók jogairól szóló nyilatkozata alap-

ján. Az ilyen döntések alapját a szabad előzetes tájékoztatáson alapuló beleegyezés elvének maradéktalan 

betartása mellett az érintettek tényleges részvétele kell képezze. 

A génvezérelt szervezetek környezetre és egészségre gyakorolt
kockázatainak integrált értékelési, vizsgálati és kezelési rendszere

Tekintve azok invazív és kontrollálhatatlan természetét, a génvezérelt szervezetek visszavonása a termé-

szetből, kockázatértékelésük és modellezésük nem kivitelezhető génmódosított szervezetekre kidölgözött 

jelenlegi koncepciók és módszerekkel. Mielőtt bármelygénvezérelt szervezet kibocsátásra kerülne, nem-

zetközileg elfogadott procedúrák és iránymutatások kialakítása szükséges, hogy a génvezérelt szervezetek 

által jelentett környezeti kockázatok feljegyzése és értékelése egységes módon történken. A kockázatér-

tékelés iránymutatásai teljes mértekben kell hogy kövessék az elővigyázatosság elvét, és törekedniük kell 

a potenciálisan érintett bennszülött népek és helyi közösségek szabad, előzetes és tájékoztatáson alapuló 

hozzájárulásának megszerzésére, és  kell hogy terjedjenek e technológiák társadalmi-gazdasági, kulturális 

és etikai hatásaira is. Továbbá létre kell hozni olyan ellenőrzési és azonosítási eljárásokat, melyek képessé 

teszik a génvezérelt szervezetek nyomonkövetését, a különböző ökoszisztémákban való terjedését és visel-

kedését. Ebben az összefüggésben a nemzetközi közösségnek kötelezettséget kell vállalnia vészhelyzeti 

intézkedési tervek kidolgozására és fenntartására.
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Koncepciók a génvezérelt szervezetek nemzetközi, részvételen alapuló 
technológiai értékeléséhez

Minden potenciálisan érintett állam, valamint az őslakos népek és helyi közösségek hatékony részvételét 

biztosító átfogó, megelőző technológiaértékelésnek túl kell mutatnia az ökológiai és egészségügyi szem-

pontok tisztán tudományos vizsgálatán. Le kell hogy fektesse azon alapokat, melyek alkalmasak etikai, kul-

turális, társadalmi következmények, kihívások, és megfelelő döntéshozatali folyamatok megvitatására. Ez 

a feladat magába foglalja, többek között a technológia által megoldani célzott probléma kiváltó okainak 

értékelését, a célokat és vizsgálatokat melyek megmutatják, hogy más módon lehetne-e jobban kezelni a 

kiváltó okokat. A  társadalom egyes csoportjai által számára felmerülő költségek és hasznokett felmérésé-

hez további lépésekre van szükség. 

A génvezérelt szervezetek által okozott károkért való felelősség és jog-
orvoslás kötelező érvényű globális szabályai 

Mind a génvezérelt szervezetek környezetbe történő kibocsátásával kapcsolatos globális moratórium so-

rán, mind pedig a moratórium indokolt feloldása esetén a felelősségre és a jogorvoslatra vonatkozóan 

egyedileg és nemzetközileg kötelező érvényű szabályokat kell létrehozni. Képesnek kell arra lenni, hogy 

a génvezérelt szervezetek szándékos vagy jogellenes kibocsátásait és az ebből eredő kárt kezelni tudják. 

A génvezérelt szervezetek zárt rendszerekben végzett kutatásának kö-
telező globális jelentése, a génmeghajtó kutatásra vonatkozó egységes 
biztonsági előírások

Mivel a nem szándékosan kibocsátott génvezérelt szervezetek is mind időben mind pedig térben ellenőr-

zés nélkül terjedhetnek, így a génvezérelt szervezetek kezeléséhez magas szintű biztonsági előírások szük-

ségesek, melyeket az érintett szervezetek globális fontosságához és annak sürgősségéhez kell igazítani. A 

megfelelő biztonsági intézkedések alapvető előfeltétele, hogy a génmeghajtó-kutatások és a kapcsolódó 

terepi kísérletekegy központi adatbázisban nyomonkövethetőek legyenek, amelyek tartalmaznia kell a szer-

vezetek és a génvezérelt kontrukciók  pontos leírását, és hogy miféle célokra használnák őket. 

A katonai felhasználásra alkalmas génvezérelt szervezetek kifejleszté-
sének tilalma

Az ENSZ Biológiai Fegyverek Egyezménye által a biológiai fegyverek használatának már meglévő tilalma 

mellett, a génmeghajtókkal kapcsolatos kutatás előfeltétele annak bizonyítása, hogy a folyamat során ki-

fejlesztett génvezérelt szervezetek nem képezhetnek alapot a visszaélésre, miszerint azokat fegyverként 

használják fel.
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