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Budapest, 2009. június 21. 

 

 Tisztelt Sándor István főosztályvezető úr! 

 

 Ez a mai második levelem, amivel kapcsolatban a hivatalos tájékoztatását várom. A 

GEVB 2009. június 18-ai ülésén, a 77. ülésünk jegyzőkönyvének olvasása közben időztem el 

azon a tényen, hogy a TAPTOP Tanácsadó Szolgáltató Betéti Társaság
1
 900 kg módosított 

árpa vetőmagot hozott be az országba. Az alábbiakat a 78. ülésünkön szóban elmondtam, de 

előzményekkel kiegészített írásos nyomot is hagyok, mert fontosnak ítélem ezt az ügyet, amit 

nem látok rendezettnek. A tagjainktól az esetre vonatkozó megnyugtató információ a 

napirend előtti ismertetésem után nem hangzott el. 

 A TAPTOP a cégnyilvántatás szerint az alábbi üzleti aktivitások bonyolítására 

rendelkezik jogosítvánnyal: 

7420'03 Mérnöki tevékenység, tanácsadás 

7020'03 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

7133'03 Irodagép, számítógép kölcsönzése 

5248'03 Egyéb máshová nem sorolt iparcikk-kiskereskedelem 

5523'03 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 

7134'03 Máshova nem sorolt egyéb gép kölcsönzése 

7140'03 Fogyasztási cikk kölcsönzése 

7031'03 Ingatlanügynöki tevékenység 

5121'03 Gabona-, vetőmag-, takarmány-nagykereskedelem 

5111'03 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme 

5245'03 Elektromos háztartási cikk kiskereskedelme 

 

 A TAPTOP viszonyrendszerünkben úgy jelent meg, mint kísérleti kibocsátást végző 

fejlesztő cég,
2
 azonban tevékenységei közül csupán a „Gabona-, vetőmag-, takarmány-

nagykereskedelem” sorolható fel, mint a legközelebbi, az általa jogszerűen felvállalható 

feladat. Ez GM-növények vagy vetőmagjaik termeltetésére ez aligha vonatkoztatható. 

 A TAPTOP-nak 2002-től
3
 négy évre (GOLDEN PROMISE változata) és 2008-tól

4
 tíz 

évre (édesítőszer – thaumatin I – árpában való termeltetésére) volt/van kibocsátási határozata 

Galgamácsa és Jánossomorja körzetére. 

 71 ülésünkre, 2008. február 20-án, mint a GEVB tagja (KvVM) az alábbi írásbeli 

feljegyzést készítettem: 

 

                                                 
1
 http://www.kozuleti.com/ro/cegadat.php?id=20188504 

2
 Ez megítéléseinkben igen kedvezményes státusz, amennyiben a hazai K+F tevékenységet megkülönböztetetten 

támogatni igyekszünk. 
3
 http://biosafety.abc.hu/full_record_hun.php3?natid=16.081/44/2002 

4
 http://biosafety.abc.hu/full_record_hun.php3?natid=37312/1 

http://www.kozuleti.com/ro/cegadat.php?id=20188504
http://biosafety.abc.hu/full_record_hun.php3?natid=16.081/44/2002
http://biosafety.abc.hu/full_record_hun.php3?natid=37312/1
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„C./ A TAPTOP Tanácsadó Szolgáltató Bt. humán szérum-albumint (HSA) termelő 

Malt 619-5001 jelű tavaszi árpa kísérleti kibocsátása (Tápay Tivadar) 

– új kérelem5 

 Az engedély mérlegelése előtt az alábbi információkat tartom 

szükségesnek: 

(i) A kibocsátó a Maltagen Forschung GmbH (Schaarstrasse 1, D-56626 

Andernach), amely a TAPTOP Tanácsadó Szolgáltató Bt.-t bízta meg egy 

skót eredetű tavaszi árpavonal szabadföldi kísérleteivel? 

(ii) Miért Magyarországon folynának a kibocsátási vizsgálatok? 

(iii) Mi a kísérleti kibocsátás hazai célja? Mi a kísérleti – ha van – cél? 

Több ez, mint bérmunka? Vetőmag-szaporításról van szó? 

(iv) A hazai viszonyoknak megfelelően az alábbi mondat magyarázatát és 

hazai flórának megfelelő alátámasztását kérem: „Hibridizáció a 

Hordeum nemzetség fajai között azonban lehetséges. A pollen terjedése 

legvalószínűbb módon a széllel történik.” Kérem kifejteni hazai 

viszonylatban, mely Hordeum fajokról van szó; a fajhibrid-képződés 

milyen mértékű és következményű? A széllel való pollenterjedés miatt 

a fajtahibrid-képződés megakadályozására, milyen izolációs távolság 

betartása szükséges, ha a vetőmagtermesztés 0,1%, 0,3% vagy 0,5% 

idegentűrésre szóló limitértéket ad meg (az európai és a hazai 

szabályozás ezeken az értékeken vitatkozik). 

(v) Miért gondolható az, hogy ha a Malt 619-5001 fehérjeképzési kapacitás 

egy részét HSA produkcióra fordítja a növény, az nincs hatással a 

tartalékfehérje-képzésére és ezen az úton a mag csirázási erélyére? 

(vi) Milyen dietétikai következményei lehet annak, ha magevő madarak és 

emlősök (mint nemcél organizmusokat a D10 pont nem tárgyalja őket) 

elfogyasztják ezt a magot? 

(vii) A HSA kimutatására alkalmas módszer mennyiben alkalmas gyorstesztben 

való alkalmazásra? 

(viii) A D13-ban felsorolt kibocsátások mire vonatkoznak? Ez a genetikai 

esemény került kibocsátásra vagy valami más? A TAPTOP-nak nem ez az 

első HSA-termelő árpakibocsátása? 

(ix) Az E2-höz kérem a területen élő érintett magfogyasztók vázlatolását. 

(x) 35 (H3) vagy 500 (G1) méter az izolációs távolság? 

(xi) A magevő állatok méltatása miért maradt ki a H5 pontból, miközben 

pontosan erre értelmezhető itt a kérdés? 

(xii) Okoz-e bármilyen etikai problémát a beültetett gén emberi eredete? 

 Csupán a szükséges kiegészítések után tudok dönteni a szabadföldi 

kibocsátásról. Jelen formájában nem támogatom.” 

 

„D./ A TAPTOP Tanácsadó Szolgáltató Bt. thaumatint termelő 

Malt-607-1001 jelű tavaszi árpa kísérleti kibocsátása (Tápay 

Tivadar) – kiegészítés (?)6 

 A beadvány általános válaszai szó szerint megegyeznek a 

’C’-ben taglaltakkal, így az ott felsorolt kérdéseim (i-vi, 

viii-xi) értelemszerű alkalmazás után itt is állnak. Az 

alábbiakban csak a specifikus részekre térek ki: 

(a) A thaumatin-gén kimutatására alkalmas módszer 

mennyiben alkalmas gyorstesztben való alkalmazásra, vagy az 

érzékszervi próba erre választ ad? 

A 62 ülésünkre az alábbi feljegyzést készítettem:
7
 

„G. Golden Promise természetes édesítőszert termelő (thaumatin I) 

transzgenikus tavaszi árpa – zárójelentés (?) 2002-2006 (Tápay Tivadar – 

TAPTOP Tanácsadó Szolgáltató Bt., Gödöllő). 

                                                 
5
 Erre a TAPTOP végül nem kapott engedélyt. 

6
 A TAPTOP ezt az engedélyt megkapta. 

7
 2007. március 20. 
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 A 16.081 /20/2002. számú kísérletről most olvasok először, mióta 

tagja vagyok a GEVB-nek. Bár új beadványnak is tűnik, amely 2007-től 10 

éves kibocsátásra kér engedélyt. Valamiféle zárójelentést olvasok, amely 

semmilyen hasznos környezet-egészségügyi információval nem szolgál. 

Csak a zárójelentés elfogadása után javaslom az új kibocsátási 

engedély megadását. A zárójelentés jelen formájában jelentős kiegészítésre 

szorul.” 

 

 A részletes és értelmezhető zárójelentést a mai napig nem 

láttam. Nem javaslom a korábbi GEVB döntés ok nélküli felül 

bírálatát. Tápay Tivadarnak előbb el kellene számolni, az 

előző öt év eredményeivel. Jelen formájában nem támogatom a 

kibocsátást.” 

 

A 71. ülésünk jegyzőkönyve szerint (ezen az ülésen nem tudtam részt venni) az alábbi 

hosszú vita került lejegyzésre: 

„5.3. A Malt 607-1001 jelzésű, géntechnológiával módosított tavaszi árpa vonal vizsgálata 
szabadföldi kísérletben, a TAPTOP Tanácsadó Szolg. Bt. kérelme alapján 
 
Venetianer Pál: A két tavaszi árpa kérelem egyikét hosszabbításként már tárgyaltuk és elutasítottuk. 

Darvas Béla azt írja, hogy azért kellene külön tárgyalni, mert az egyik hosszabbítás, a másik 
új kérelem. Szerintem formailag mindkettő új kérelem, de kétségtelen, hogy az egyiket 
hosszabbításként már tárgyaltuk és kis szótöbbséggel elutasítottuk. 

Török Katalin: Köszönöm Füsti Molnár Gábornak, hogy elküldte a korábbi jegyzőkönyv ide vonatkozó 
részét, mert ez segített felfrissíteni a memóriánkat. Ez egy sokkal kidolgozottabb kérelem. Az 
anyag elég részletesen említi, hogy van esély a vad fajokkal való kereszteződésre. Bár én 
nem az agrárszférában nőttem fel, így nem tudom, hogy a Hordeum spontaneum az összes 
itteni Hordeum fajt jelenti-e. A növényhatározóban megjelenik az, hogy kivadulhat az árpa. Az 
anyag azt írja, hogy a mag túlélése kis eséllyel történik meg a fagy miatt. Enyhébb teleken 
nyilván túlélhet. Nagyobb figyelmet kellene szentelni annak, hogy hogyan kezelik a környéket 
a továbbiakban. A H rész 1. pontjában lévő megjegyzés – „A köpenyvetésből származó 
hagyományos árpát, amennyiben tartalmaz GM magasabb rendű növényt, kezeljük.” – egy 
kicsit ellentmond annak, hogy a köpenyt is meg kell semmisíteni. 

Venetianer Pál: Ez egy félreérthető fogalmazás. Nem valószínű, hogy ők a köpenyben külön 
meghatározzák a GM növényeket. Ez eleve azért van, hogy azt megsemmisítsék. Ki van 
zárva, hogy ők elkezdik analizálni a védősávban lévő egyedeket. 

Török Katalin: Én is azt gondoltam, hogy ez elírás. Arra vonatkozóan viszont nem kaptunk információt, 
hogy a 10 éves kísérletsorozat végén a kis kiindulási parcella mekkora lesz. Nyilván a 
szaporítás a cél, tehát jobb lenne pontosabban látni, hogy az évek hosszú sora alatt hogyan 
fog nőni a terület, és hogyan fogják kezelni. 

Venetianer Pál: A kereszteződéssel kapcsolatban én úgy vélem, elolvasva az anyagot, hogy ők a 
kereszteződést lehetségesnek tartják és a pollentúlélés, illetve a védőtávolság és a védősáv 
az, ami ez ellen biztosítékot nyújt. Azt, hogy elvileg lehetséges, egy pillanatig sem vitatják. 

Kovács Gábor: Egy megjegyzést szeretnék tenni. Mindig azt kérjük, hogy adjon irodalmat a 
kérelmező. Most kaptunk bőven, csak tudjunk utánanézni. Az angol nyelvű kérelem 1. 
oldalának alján található a következő: The significance of gene flow through pollen transfer. 
Environmental Issue Report 28, European Environment Agency, Copenhagen. Azt hiszem ez 
egy interneten is elérhető 75 oldalas összefoglaló, teljes adatbázis az EU-ban lévő 
növényeknél erről a kérdésről, ami sok kérelemnél előkerülő probléma. Megkaptuk Darvas 
Béla véleményét. Én úgy gondolom, hogy egy-két kérdés irreleváns. „Miért Magyarországon 
folynak a kibocsátási kísérletek? Több ez, mint bérmunka?” És ha az, akkor mi van? Jó pár 
dolog van, amivel vitatkoznék, de ha nincs itt, akkor nem illik. 

Venetianer Pál: Ezek inkább kérdések és nem megállapítások. Egy igen releváns kérdést viszont 
találtam Darvas Béla véleményében. Ha ez ugyan formailag új kérelem, de korábban már 
tárgyaltuk, akkor miért nem láttuk a zárójelentését. 

Kovács Gábor: Ebben a Biosafety adatbázisban, amit Nagy Dénes felvetett, annyit találtam ezzel 
kapcsolatban tegnap, ha az árpára beadott kérelmekre rákeresünk, úgy összesen 1 export 
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engedély jelenik meg 2002-ből. Ez van róla a GMO adatbázisban. Felvetődik megint a kérdés, 
hogy a GMO adatbázist rendben kéne tartani. 

Nagy Dénes: Annyiban relevánsak Darvas Béla kérdései pl. egy olyan árpa fajtánál, amelyik egy 
észak-európai fajta, hogy az itteni vizsgálatokkal mit akarnak kezdeni. Ha ezt a fajtát olyan 
klimatikus viszonyok között termesztik, akkor a magyarországi vizsgálat miért releváns? 

Venetianer Pál: Azt hiszem a vizsgálat célja egyértelműen az, hogy milyen a thaumatin termelése. 
Nyilván az a cél, hogy mesterséges édesítőszert nyerjenek ki az árpából. Szeretném 
ismételten leszögezni, amit teljes egyértelműséggel Vértes Tímea is elmondott, hogy nem 
feladatunk a kísérlet minőségét a kísérletező szempontjából vizsgálni. Nem vagyunk 
tudományos cenzúra bizottság. 

Nagy Dénes: Azért lenne fontos ez, mert a beadványokat egyszerűbb lenne elbírálni, ha tisztázottak 
lennének azok a dolgok, hogy pl. Magyarországon milyen szempontból tesztelnek egy északi 
fajtát. 

Venetianer Pál: Feltételezem azért, mert pénzt kapnak érte. 
Nagy Dénes: Azért emögött van egy tudományos hipotézis. 
Venetianer Pál: Ez feltehetően a cég dolga. 
Nagy Dénes: Erről viszont nem tudunk semmit és így nehéz megítélni. 
Venetianer Pál: Nem feladatunk megítélni, hogy ez az ő szempontjából hasznos vagy jó kísérlet-e. Ezt 

egy pályázati bíráló megteheti. 
Nagy Dénes: A kísérlet mögött nyilván van egy kísérleti hipotézis. Nyilván azért hozzák ezt a fajtát 

Magyarországra tesztelni, mert ezt a hipotézist szeretnék eldönteni. Nekünk viszont 
kockázatot kell becsülnünk anélkül, hogy tudnánk, milyen tudományos szempontot akarnak 
mérlegelni. 

Venetianer Pál: Ebben nem értünk egyet. 
Sándor Judit: Lehet, hogy a tapasztalatlanság adja ezt a kérdést a számba, de meg szeretném 

kérdezni, hogy amikor az egészségre való ártalmasságot vizsgálja egy tanulmány, akkor 
szokásos dolog az, hogy egérkísérletek adatait veszik alapul? Itt egerek intravénás 
injekciózásából mutatta ki azt, hogy ez nem toxikus. A többi tanulmánynál lazán utal arra, 
hogy a laboratóriumi tapasztalatok alapján semmilyen jele nincs az emberi egészséget 
károsító hatásnak. Milyen módon kell dokumentálni ezeket a tanulmányokat? Elégséges-e 
egérkísérletre hivatkozni? 

Venetianer Pál: Ez egy kulcskérdése a géntechnológia körüli vitáknak. Az ellenzők reklamálják az 
emberkísérleteket, melyeket nem lehet elvégezni, tehát a legtöbb esetben valóban 
állatkísérleteken alapul a dolog. Hogy úgy mondjam, a szokásjog az állatkísérleteké. 

Sándor Judit: Hiányzik a biológiai ismeretem. Az egér ezek szerint ugyanúgy mutat allergiás 
reakciókat, mint az ember? 

Venetianer Pál: Nem ugyanúgy mutatja, de szűkíti a potenciális allergia veszélyét az, ha elvégeznek 
ilyen vizsgálatokat. A lényeg, hogy az allergia veszélyét semmi nem küszöböli ki, csak 
csökkenti. 

Sándor Judit: Nekem ez nem volt tiszta. Azt is írja, hogy „bőrrel érintkezve semmilyen allergiás 
reakciót nem váltottak ki a széleskörű laboratóriumi vizsgálatok során.” Ezt a következtetést 
emberi bőrrel való érintkezésből vagy az egerek intravénás injekciózása során vonták le? 
Nem egyértelmű, hogy mikor utal állatkísérletre és mikor emberre. 

Venetianer Pál: A bőrrel való érintkezésre vonatkozó utalás mögött nyilván emberen végzett kísérlet 
áll. A kérdésével kapcsolatban elmondanám, hogy allergia teszteket GM szervezeteknél 
emberre vonatkozóan általában nem csinálnak. Az egy másik kérdés, hogy hagyományos 
úton nemesített növénynél ugyanúgy előfordulhat allergia, de ott soha nem vizsgálják 
előzetesen. Ezek az állatkísérletek csökkentik a potenciális allergia veszélyét, de abszolút 
módon nem küszöbölik ki. 

Márai Géza: Úgy érzem, hogy Elnök úr megint egy, a Bizottság munkáját alapvetően érintő dologban 
nem foglalt helyesen állást, amikor Vértes Tímeára hivatkozott, hogy nekünk nem kell 
foglalkozni azzal, hogy tudományos szempontból jó vagy rossz kísérletet állítanak-e föl. Én 
nem emlékszem, hogy Vértes Tímea ilyet mondott volna, hiszen Tímea sokkal körültekintőbb. 

Venetianer Pál: Ellentétben velem. 
Márai Géza: Ellentétben ebben az esetben Elnök úrral. Nekünk a beadványokat kell elbírálnunk a 

kockázatok mérlegelésével. Ha egy rossz kísérlet zajlik le, akkor nem tudunk döntést hozni, 
mert egy rossz kísérletet nem lehet a döntés alapjának tekinteni. Ezért szerintem igenis 
tudományosan is meg kell nézni, hogy az a kísérleti terv, amit bead a kérelmező, megfelelő-e. 
Nagyon kérem, hogy ne hivatkozzunk Tímeára. Javaslom, hogy csak olyan engedélykérelmet 
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értékeljünk, amiről biztos vélemény alakítható ki. Ha a kísérlet rosszul van beállítva, nem 
alakítható ki biztos vélemény. 

Venetianer Pál: Ebben az esetben mi a tudományos bírálat alapja? 
Márai Géza: Én most általánosságban beszéltem. Amit előttem elmondtak, jogos kifogásnak tartom. 

Elnök úr szavaira kaptam fel a fejem, mert az egész Bizottság munkáját megkérdőjelezi, ha 
ezt mondja. 

Palkovics László: Szeretném megkérdezni, hogy a konkrét esetet illetően milyen kísérleti problémák 
vannak, amikor szántóföldi kibocsátásról van szó, magtermesztéses vizsgálatról? Itt nem egy 
kémiai kísérlet ilyen vagy olyan megtervezéséről van szó, hanem egy hagyományos GMO 
szántóföldre viteléről. 

Kovács Gábor: Szabad ezt kiegészítenem? Én sem értem, hogy itt mi a probléma. Adva van a 
thaumatin mint természetes eredetű édesítőszer, amit az USA-ban és az EU-ban évtizedekkel 
ezelőtt elfogadtak, és az édesítőipar használ. A másik az, hogy nemzetközi trend a nehezen 
elérhető anyagokra való új előállítási források megtalálása. Amit ők az árpával termeltetni 
akarnak, az a thaumatin. Nyilván megéri, mert fizetik a kísérleteket, bíznak benne, hogy ez a 
thaumatinnak gazdaságos előállítási formája lesz. Sok ilyen próbálkozás van. Nem értem, 
hogy mi itt a probléma? Gyógyszer-hatóanyagokat is növényekben és állatokban próbálják 
meg előállítani. 

Nagy Dénes: Akkor ennek a kibocsátásnak mi a célja? Ha ennek az a célja, amit Ön mondott, akkor a 
10. oldalon miért írják, hogy nem tervezik az élelmiszer célú felhasználást. 

Venetianer Pál: Mert ők kísérleteznek. Nem ők tervezik. 
Nagy Dénes: Akkor miért nincs odaírva, hogy ez egy agronómiai kísérlet? 
Venetianer Pál: Azt írja, hogy Hordeum vulgare-ról van szó. Tudtommal ezt Magyarországon is 

termesztik. 
Nagy Dénes: Ez egy északi fajtaváltozat. Azt írják, hogy Skóciában, Kanadában termesztik. Nyilván 

Magyarországon ez agronómiai okokból nem jó. 
Kovács Gábor: Lehet, hogy nem ennek a célja, hogy ebből nyerjék ki a thaumatint, de az célja, hogy 

olyan árpát csináljanak, aminek a tápértéke nagyobb, mint az eddigieké. Az teljesen tankönyvi 
anyag, hogy a GM növények új generációja olyan lesz – kezdve a Golden Rice-tól – ahol a 
természetben meg nem lévő tulajdonságot adnak a növényhez. Ez egy kísérlet. Nyilván nem 
tudjuk, hogy mi lesz 6 év múlva, mert elvégzik a kísérlet következő fázisát, és annak 
eredménye alapján határoznak, hogy abbahagyják az egészet, vagy tovább csinálják még 
nagyobb méretben. 

Venetianer Pál: Dénes, van valamilyen támpontod arra nézve, hogy ez a variáció, ami Skóciából 
származik, Magyarországon valamilyen szempont miatt nem termeszthető? 

Nagy Dénes: Nyilván azért termesztik Skóciában, mert más a hőigénye, de ezt szintén nem tudom 
eldönteni ebből a beadványból. Ez is egy kérdés, amit Darvas Béla felvetett, hogy egy ilyen 
fajtaváltozatot miért Magyarországon tesztelnek. Mi ennek az oka, célja? Hogy tudjuk ezt 
kockázatelemzési célból megítélni? Ezek a kérdések továbbra is fennmaradnak. 

Palkovics László: A kettőt ne keverjük össze. Ugyanarról a fajtáról van szó mindkét kérelemben. 
Nyilván nagyon egyszerű magyarázata van: ezeket a fajtákat használták a transzgénikus 
növények előállításakor. Semmi egyéb oka nincs. Úgy látom, hogy Darvas Béla az első 
esetben nem foglalt állást, de különösebb hozzáfűznivalója nem volt. 

Venetianer Pál: Én tévedtem. Lívia azt mondja, hogy mindkét esetre vonatkozik, amit Darvas Béla írt. 
Palkovics László: A másik az, hogy a kérelemből nem derül ki, hogy ebből az árpából édesítőszert 

fognak kivonni vagy egy jobb összetételű, jobb ízű sört fognak készíteni. Valószínűleg arról 
van szó, hogy szántóföldi körülmények között akarják megnézni, hogy a thaumatin termelés 
hogyan működik. Ennyiről van szó, semmi egyébről. Nincs konkrétan leírva, hogy milyen 
vizsgálatokat fognak elvégezni a megtermelt magokkal. Különösebb szakmai kifogásom nincs, 
de azt meg szeretném jegyezni, hogy ebben a beadványban igen helytelenül vannak 
megfogalmazva a kijelentések. Bejelöltem néhányat: „fehérjeszerkesztett hőtűrő”. Ilyen 
összefüggés nincs. A másik kérelemben találtam olyan mondatokat, amelyek számomra 
szakmailag érthetetlenek. Pl.: „Ivaros szaporítási ciklusokban, a transzgén szegregációja T2 
növényekben követi a Mendel-féle törvényt egy tulajdonságra. Így, ha a transzgén több 
másolatát szúrjuk be, azok szorosan kapcsolódnak, és valószínűleg ugyanabba a 
kromoszómába épülnek be.” Ez szakmailag hihetetlenül problematikus. 

Venetianer Pál: Én megfejtettem, hogy mit értenek ez alatt. Feltehetően azt értik, hogy ha az egyik 
gén „mendelezik”, akkor nyilván a vele együtt beinzertált többi is. 

Palkovics László: „A T0 növényből vonalakat tenyésztettek ki.” Úgy érzem, hogy a genetikában, 
nemesítői tudományban kicsit is jártas ember ezeket a sorokat olvasva fogja a fejét. 
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Sándor Judit: Lehet, hogy ez megint egy általános kérdés. A nyúl az egyik állat, ami megenné ezeket 
a magokat, ezért a nyúl védelmében nyúlháló van. Viszont a madarak is ennének ezekből a 
magokból, de azt írja az anyag, hogy csak az emlősök érzik ezt a fajta édes ízét az árpa 
magoknak. A madarak nem érzik, de attól még megehetik. Nem lesz vonzóbb, mint más 
árpamag? 

Venetianer Pál: Nem a nyulat védik ezzel. 
Török Katalin: Ha jól értem mi 10 év múlva találkozunk legközelebb ezzel a témával. 
Venetianer Pál: Nem. Évente kell jelentést adni. 
Török Katalin: Utána már nincs beleszólási jogunk. 
Venetianer Pál: De, bármikor van beleszólásunk a részjelentés után is, legfeljebb a hatóság nem úgy 

dönt. 
Török Katalin: Nem látom indokoltnak az engedély 10 éves időtartamát. A másik, hogy akkor viszont 

valamilyen időtávlatban tervet kéne tartalmaznia az anyagnak, hogy mit csinálnak azzal a sok 
terméssel. 

Kovács Gábor: A hatóság annyi évre adja meg az engedélyt amennyire akarja. A 10 év nem kötelező. 
Sándor Judit: Még egy elvi kérdésem lenne. Mindenféle humán bizottságokban, melyekben részt 

veszek, van egy kettős standard. Nem tudom, hogy a GEVB-nél is van-e ilyen. A kettős 
standard alatt azt értem, hogy itt nem arról van szó, hogy ez az árpa valamilyen szempontból 
kiküszöböl egy egészségre való ártalmasságot vagy egy kártevőre való hajlamosítást, hanem 
pusztán egy későbbi ipari felhasználásnál édesebb lesz a sör, amit jobban isznak majd az 
emberek, és jobban híznak tőle, de nem tudják, hogy mitől. Ilyen esetben, amikor pusztán 
arról van szó, hogy egy kereskedelmileg előnyösebb termék jön létre, akkor magasabb a 
felállított standard a kutatással szemben, mintsem ha van egy nagyon egyértelmű 
egészségkárosító hatást kiküszöbölő célja, mint pl. egy komoly gyomirtó kiváltása. Itt csupán 
arról van szó, hogy később megspórolják a cukrot. 

Venetianer Pál: Teljesen világos, amit mond és a humán vonatkozásban ez nyilván fontos szempont. 
Én amennyire tudom a mezőgazdasági géntechnológiában ez nem különíthető el élesen, 
annál is inkább, mert bizonyos fokig nagyon sok esetben vitatható. A támogatók azt állítják, 
hogy az első kategóriába tartozik, az ellenzők azt, hogy a másodikba. 

Sándor Judit: Itt is lehet érvelni, ha azt mondanák, hogy a cukor jobban hizlal, mint ez a mesterséges 
édesítő. 

Venetianer Pál: Én azt hiszem, hogy ez a gyakorlatban nem keresztülvihető. Köszönjük a szempontot, 
de ebben az esetben nem tudjuk használni. 

Márai Géza: Már leírta Darvas Béla, így javaslom az ő véleményét figyelembe venni. Szeretné látni – 
és ehhez én is csatlakozom – az értelmezhető részletes zárójelentést. Sok dolog talán 
egyértelművé válna abból, akár a célkitűzés, akár az, amit Sándor Judit elmondott. Már az 
elején nagyon jó metodikai meglátásai voltak. Én javaslom, hogy kérjük be a zárójelentést, 
mert így sokkal biztosabban tudna véleményt mondani a Bizottság. 

Venetianer Pál: Felmerült néhány probléma, szempont. Úgy látja-e a Bizottság, hogy ez a néhány 
szempont elegendő a kérelem elutasításához, vagy kérjünk kiegészítést? 

Dömölki Lívia: Én egyetértek Darvas Bélával................... (igen halk, nem érthető a hangfelvétel) 
Venetianer Pál: Magyarország GM-mentessége nem szűnhet meg, mert az kizárólag egyetlen fajtára 

vonatkozik jelenleg, és most arról nem beszélünk. A zárójelentés hiánya miatt egy 
hosszabbítás megtagadható ugyan, de mivel formailag ez egy teljesen új engedélykérelem, 
nem követelhetünk zárójelentést, legfeljebb lehet olyan véleményünk, hogy az engedély 
megadását kössék ahhoz. 

Kovács Gábor: Annyit szeretnék hozzátenni, hogy emlékeim szerint nagy a minőségi különbség a 
mostani és a múltkori anyag között a mostani javára. Lehet látni az erőfeszítést, más kérdés, 
hogy hogyan sikerült. A Bizottság figyelmeztetése tulajdonképpen hatékony volt, mert lehet 
látni, hogy megpróbáltak minden szempontot összerakni. 

Venetianer Pál: Még egy vitamondat azzal, amit az előbb mondott. Az, hogy nincs élelmiszeripari 
felhasználás, azt jelenti, hogy a kísérleti termést nem óhajtják az élelmiszerláncba bevinni. A 
távlati cél ebből nem derül ki, de nyilván az élelmiszeripari felhasználás lesz. Ez azonban más 
kérdés. Itt azt írják, hogy élelmiszerbiztonsági szempontból nem kell erős kivizsgálás, mert ezt 
nem fogják felhasználni. De a távlati cél nyilván az. 

Palkovics László: Nem értem a kért 10 évet. Ha fel akarják használni valamire perspektivikusan, 
figyelembe véve a biotechnológia mai fejlődését, már nem fog semmit érni. Nem értem, hogy 
miért 10 évre kérik az engedélyt ezekhez a kísérletekhez. Vagy talán ez egy biztonsági 
tartalék, hogy ne kelljen foglalkozni vele 3 évenként. Én javasolnám, hogy kérjünk kiegészítést 
arról, hogy mi történik a magvakkal, milyen kísérleteket akarnak velük folytatni. 
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Venetianer Pál: A vita alapján az a javaslatom, hogy a véleményünket a következőképpen 
fogalmazzuk meg: A Hatóság számára elküldjük a Bizottság vitájában megfogalmazott 
szempontokat. És itt felsorolnánk a Darvas Béla által írottakat és azt, hogy a 10 éves 
engedélyt hosszúnak tartjuk. Nem világos, hogy a kísérletnek mi a közvetlen célja. 
Ezekkel a fenntartásokkal ne szavazzunk igennel vagy nemmel, hanem bízzuk a döntést 
a Hatóságra. 

Kovács Gábor: Én azzal a résszel nem értek egyet, hogy a Darvas Béla által írottakat soroljuk fel 
problémaként, mert ezek között számos olyan van, amivel vitába szállnék. 

Palkovics László: Darvas Béla feljegyzésében konkrétan oda van írva, hogy melyik számú engedélyre 
írja azt a hosszú szöveget a C pontban, és azt a humán célú albumin termeléséről írja. 

Venetianer Pál: A következő oldalon ott van, hogy az itt felsorolt szempontok itt is állnak. Mivel úgy 
fogalmaztam, hogy a Bizottság vitájában felmerült szempontokat sorolnánk fel, ezért ez nem 
érinti a te aggályaidat ezekkel a szempontokkal kapcsolatban. Ez nem egy bizottsági 
vélemény. A javaslatom az, hogy a Bizottság ne foglaljon igennel vagy nemmel állást, hanem 
megfogalmazzuk a felmerült szempontokat, és ennek alapján kérjük, hogy a Hatóság döntsön. 

Dömölki Lívia: Fogalmazzunk úgy, hogy „ezért a Bizottság nem tud igennel vagy nemmel dönteni”. Ne 
javasoljuk, hogy a Hatóság döntse el, mert lehet, hogy bekéri a hiányzó dolgokat és 
visszaadja. Akkor már döntési helyzetbe kerülünk. 

Kovács Gábor: Én azt javaslom, hogy legyen a Bizottságban felmerült szempontok között pozitív 
vélemény is. Én javaslom az engedély megadását a meglévő dokumentumok alapján nem 10 
évre, hanem rövidebb időszakra. 

Venetianer Pál: Nem tudom, hogy amennyiben egy ilyen véleményt továbbítunk, akkor van-e 
relevanciája annak, hogy valaki viszont döntésképes volna. Nem indokolt ezt hozzátenni. 

Dömölki Lívia: Ha úgy vesszük, ez is egy negatív vélemény, mert a Bizottságnak az a véleménye, 
hogy túl sok a 10 év. Ez sem pozitív! 

Venetianer Pál: De ő a többit nem fogadja el. 
Török Katalin: Emlékeztetni szeretném a Bizottságot, hogy többek szerint ez egy jobb anyag, mint a 

korábbi, tehát voltak pozitív megnyilvánulások. 
Venetianer Pál: Akkor próbáljuk úgy megfogalmazni, hogy legyenek benne pozitív szempontok is. 

Szabadna úgy módosítani a megfogalmazást, hogy: Bár ez a kérelem lényegesen 
pontosabb, részletesebb és több ponton válaszol az aggályokra, mint a korábbi, ennek 
ellenére a bizottsági vita során számos aggály merült fel. Ezeket az aggályokat nem 
osztotta a Bizottság minden tagja, mégsem tudunk egyértelműen állást foglalni, ezért a 
Hatóságra bízzuk a döntést. Én egyetértek Kovács Gáborral abban, hogy nem feladatunk 
firtatni, hogy miért Magyarországon végeznek kibocsátási kísérleteket. Ha ez, amint Nagy 
Dénes mondta – bár ez csak feltételezés – tudományosan inkorrekté teszi, az más dolog. De 
ez csak föltételezés. 

 
5.4. A Malt 619-5001 jelzésű, géntechnológiával módosított tavaszi árpa vonal vizsgálata szabadföldi kísérletben, a 
TAPTOP Tanácsadó Szolg. Bt. kérelme alapján 
 
Venetianer Pál: Ez számomra sokkal nehezebb kérdés, mert itt egyáltalán nincs tisztázva, hogy mi a célja a humán 

génbevitelnek. Erre semmiféle utalást nem találtam. 
Palkovics László: Feltételezhető, hogy miért folynak ezek a kísérletek. Nyilván mesterséges vérkészítmény előállítására és a 

véradás kiváltására. 
Venetianer Pál: Én is erre gondolok, de ez nincs leírva. 
Dömölki Lívia: Ennek milyen etikai aspektusai lehetnek Sándor Judit szerint? 
Sándor Judit: Szerintem a kérelem egy következő fázist fog igényelni, ami vagy a Tudományos és Kutatásetikai Bizottság 

(TUKEB) vagy más etikai bizottság hatáskörébe tartozik majd. Én sem értem pontosan jól ezt a vérfehérjét. 
Amennyiben emberi vér kerül felhasználásra, akkor az nem csak ennek a Bizottságnak a kompetenciája, ez biztos. 
Ha itt egy genetikailag módosított anyag kerül bevitelre, akkor nyilván humánetikai bizottságot is meg kell keresni. Ha 
csak a kísérlet után kerül emberi vérfehérjével kapcsolatba vagy összevetésre, vagy bármiféle bevezetésre egy 
mesterséges vérkészítmény, akkor természetesen emberi etikai bizottságnak is véleményeznie kell. 

Venetianer Pál: Ehhez hozzáfűzném azt, hogy 30 éve, mióta létezik géntechnológia, fontos cél, hogy találjanak mesterséges 
megoldást a vérpótlásra. Erre tisztán laboratóriumi eljárásokat is megpróbálnak használni. Nyilván ennek is ez a célja. 
Önmagában tehát, hogy humán szérum albumint próbálnak termelni, nem etikai kérdés. Amennyiben ez ténylegesen 
vérpótlásra kerül, akkor nyilvánvalóan a legkomolyabb humán kísérletekre is szükség van, ami egy egész más ügy. 
Ebben az esetben szóba sem jöhet, hogy állatkísérlet elegendő volna. Ez egy humán gén által termelt növényi anyag 
lenne, ami elvileg tudásunk szerint lehet ekvivalens. Eredetében a gén humán, de a megtermelt anyag már nem az. 

Sándor Judit: Én azt gondoltam, hogy itt egy mesterséges anyag, mint későbbi vérpótlék szerepel. Ha emberi génről van szó, 
akkor az emberi kutatásokra vonatkozó kormányrendelet vonatkozik rá, mert orvos-biológiai kutatásnak minősül. A 
két bizottság hatásköre között ez a választóvonal. Ebben sok vita volt, mert az egészségügyi törvényben az emberen 
végzett kutatás szabályai szerepelnek, viszont az Egészségügyi Tudományos Tanácsról (ETT) és az orvos-biológiai 
kutatásokról szóló rendelet egyértelműen kimondja, hogy az emberi génnel végzett kísérlet emberen végzett 
kísérletnek minősül. 
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Venetianer Pál: Itt van egy fontos kérdés! Ha jól emlékszem a beadványból nem derül ki, hogy ez természetes gén vagy 
szintetikus. Szintetikusan ezt már 30 éve előállították. Az egyik első előállító az SZBK-ban volt. Amennyiben 
szintetikus, de információ-tartalmában emberi génről van szó, akkor mi a jogi álláspont? Sőt van egy további 
fejlemény! Azt láttam, hogy optimalizálva van növényre, tehát biztos, hogy nem azonos a természetes emberi génnel. 

Palkovics László: A növényben és az emberi szervezetben az aminosavakat meghatározó tripletek mások. Az emberi és a 
növényi fehérje aminosav-sorrendje teljesen azonos lehet, nem lesz különbség a kettő között, viszont magát a 
genetikai információt úgy változtatták meg a humán genetikai információhoz képest, ahogy a növényben az adott 
aminosav kódolódik. 

Venetianer Pál: A tudományos része vitathatatlan. Itt etikai kérdés merül fel. 
Sándor Judit: Ezt nem tisztázza a rendelet. Én holnap megyek az ETT-be és lehet, hogy fel is fogom vetni ezt a kérdést. A 

rendeletben biztos nem szerepel az, hogy a szintetikust kiveszik, és csak az emberi eredetű génekre vonatkozik. 
Emberi géneken, ivarsejteken fennálló kutatás emberen végzett kutatásnak minősül. 

Venetianer Pál: Itt nincs ivarsejten végzett kutatás. 
Sándor Judit: Így határozza meg a rendelet, hogy „emberi”, nem specifikálja, hogy természetes vagy mesterséges génnél mi a 

helyzet. Csak annyi szerepel a megfogalmazásban, hogy emberi génen végzett kutatás. Ez valószínűleg későbbi 
jogalkotási feladat, de hogy mennyire nem egyértelmű ez, arra elmesélek egy példát. Nagy Britanniában készítettek 
egy transzgénikus embriót azzal a céllal, hogy kivonják az emberi embrionális őssejtekre vonatkozó szabály alól. 
Brüsszel a mai napig nem döntött, hogy embernek vagy állatnak minősítse. Rengeteg ilyen kérdés lesz, de teljesen 
más jogi rendezést kíván a két dolog. Én biztosan nem merném hasra ütésre azt mondani, hogy ez biztosan ide vagy 
oda tartozik, mert az emberen végzett kutatás szabályairól szóló rendeletben az szerepel, hogy az emberi génen, 
ivarsejten végzett kutatás az oda tartozik, és nem teszi hozzá, hogy kivéve a szintetikusan előállított emberi gént. 

Venetianer Pál: Ezt külföldön állították elő, és ezzel óhajtanak nálunk kísérletezni. Ebben az esetben az említett szabályok 
vonatkoznak-e erre? 

Sándor Judit: Ha emberi gén szerepel benne, akkor a TUKEB hatáskörébe is tartozik az ügy. Elképzelhető, hogy leül a két 
Bizottság, módosítják ezt a rendeletet, és kiveszik a rendelet hatálya alól a szintetikus géneket. Jelenleg ez nem 
szerepel a szabályozásban. Én jobban ismerem a humánetikai szabályokat és kevésbé a GEVB szabályait, de azt 
tudom, hogy az emberen végzett kutatás szabályai között nem szerepel olyan kizáró körülmény, hogy a szintetikusan 
előállított génekre nem vonatkozik. Csak az emberi gén kifejezés szerepel. 

Venetianer Pál: Ez bizonyos értelemben felment bennünket a további vita alól, mert válaszolhatjuk azt, hogy mivel olyan 
tájékoztatást kaptunk, hogy az emberi gént tartalmazó konstrukciók a humánetikai bizottság alá is tartoznak, ezért ezt 
nem áll módunkban önmagában elfogadni. 

Kovács Gábor: Többféleképpen lehet az „emberi gén” kifejezést értelmezni. Lehet emberi eredetű vagy emberből származó. 
Mindegyik értelmezés megállja a helyét, de mindegyik mást jelent. Én itt nagyon messzire vezetőnek látom, hogy 
ebbe a kérelembe az emberi gén kérdését belekeverjük. 

Venetianer Pál: Az nem kérdés, hogy ez emberi gén valamilyen értelemben. 
Kovács Gábor: Éppen olyan értelemben, ahogy az emberi szót értelmezed. 
Venetianer Pál: Azért releváns bizonyos fokon, mert sok génre vonatkozóan az „emberinek” azért nincs semmi értelme külön, 

mert ugyanaz az embernél és a patkánynál. Az emberi szérum albumin biztosan különbözik minden más fajétól. 
Sándor Judit: Sajnos nem hoztam el ezt a jogszabályt, mert nem gondoltam, hogy itt fel fog merülni. Én azt tudom ajánlani, 

hogy elküldöm az Elnök úrnak az erre vonatkozó szakaszt, és ennek alapján – ha úgy látja – kérhetünk egy szakmai 
állásfoglalást a TUKEB-től. Én sem mondom, hogy lökjük át egyből ezt a kérdést. Ők is valószínűleg értetlenkedve 
állnának ez előtt, mert bizonyos részeit meg az a Bizottság nem értené. Talán lenne értelme kérni egy véleményt, de 
előbb szeretném elküldeni a pontos szöveget. 

Venetianer Pál: Az biztos, hogy ez etikai és jogi szempontból releváns kérdés, de tudományos szempontból semmi problémát 
nem látok. Ha van egy szabály az emberi génre vonatkozóan, akkor fontos tisztázni, hogy az az emberi információ-
tartalmat jelenti-e? 

Sándor Judit: Nincs benne a szabályozásban, hogy mi az ismérve az emberi génnek. Nem is gondoltak rá. A köldökzsinór-vér 
per kapcsán derült ki, hogy az egyik fél azt mondta, hogy ez nem emberi kísérlet, a másik fél pedig azt állította, hogy 
minden emberi eredetű szövet, sejt, akár az őssejt is lehet olyan része az embernek, ami etikai bizottsági 
engedélyezést von maga után. Korábban csak azt gondolták emberi kísérletnek, amit az egész testen végeznek és 
nem a szerveken. 

Venetianer Pál: A maga tájékoztatására tisztázzuk még egyszer, amit már az előbb leszögeztünk, hogy nemcsak hogy nem 
biztos, hogy emberből származik, de biztos, hogy nem azonos az emberi génnel. Csupán a funkciója azonos, tehát 
egy emberi fehérjét termel növényben, de meg van változtatva úgy, hogy növényben működjön. Nem azonos 
szerkezetileg sem. Sajnos a kérelemben erre semmiféle információ nem szerepel. 

Kovács Gábor: Örülök, hogy Sándor Judit megjelenése ilyen érdekessé tette az ülést, mert ezek tényleg nagyon jó kérdések. 
Két dolgot azért említenék. Korábban maga mondta az elsődleges és másodlagos megítélési szempontrendszert. Ez 
egyértelműen az elsődlegesbe tartozik. Az emberiségnek nagyon hasznos, hogy ne az emberből vegyük ki az 
albumint, hanem legyen egy alternatív forrás. Ezt ilyen értelemben támogatni kell. A másik, hogy az én személyes 
véleményem szerint a bioetikai kérdéseket a gének szintjére levinni, függetlenül a rendelet szövegétől, költői túlzás. 
Jelenleg még ott tartunk, hogy azt sem tudjuk, hogy hány gén van az emberben. Nagy részének a funkciójáról 
fogalmunk sincs, tehát e kérdés szabályozása a jövő generációjának a feladata. Azok a bioetikai kérdések, melyeket 
manapság tárgyalnak, mint a klónozás és hasonlóak, nem gén-szintű kérdések. 

Sándor Judit: Meg kellene kérdezni a kérelmezőt, hogy van-e emberi eredetű gén a kutatásban. Ha nincs, csak funkciójában 
azonos, akkor valóban értelmezési kérdés. Én tényleg szívesen elküldöm az erre vonatkozó jogszabály idevágó 
részét. Részint egyetértek azzal, amit mondott. Hihetetlen konzekvenciája van, és politikai viták folynak olyan módon, 
mintha emberi életről lenne szó. Viszont most nyáron Brüsszelben szinte szükségállapotok voltak emiatt. Az 
embrionális klónozást nem lehet szabadalmaztatni. Ezt úgy védte ki egy kutatócsoport, hogy tehéngént juttatott be 
emberi embriókba, és azt mondták, hogy ezek már nem emberek. Ez az állat-ember határ teljesen más jogi 
következményeket indukálhat. Csak az emberi embrió klónozását vonták ki a szabadalmaztatható találmányok 
köréből, az állatit nem. Sokan úgy próbálják megkerülni ezt, hogy állati gént juttatnak be az embrióba. Sok vita 
várható az ezzel kapcsolatos értelmezések körül, hogy ez állat vagy ember, attól hogy bejuttattak egy állati gént. 
Ebben az esetben nem világos a Bizottság elnöke számára sem, hogy van-e emberi eredetű gén benne. Ha van, 
akkor felvetődik egy értelmezési kérdés. Ha csak funkciójában azonos, és mesterségesen létrehozott, akkor nem 
tartozik a TUKEB alá, és én hajlok erre, de ezt tisztázni kell. Én sem értem a szövegből. Azzal egyetértek, hogy a 
végcél az egy nagyon hasznos dolog, kiválthat hatalmas véradásokat, kizárhat fertőzéseket. 
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Venetianer Pál: Egyetértve az elmondottakkal, az ezzel kapcsolatos jogalkotásban sok félrevivő tény van, részben azért, mert a 
politikusok tudatlanságból olykor olyan szabályozást alkotnak, amelyek a valódi tudományos tények etikai 
következményeit tekintve abszolút irrelevánsak és rosszak. Ezt most nem feladatunk felülbírálni. Ha van egy erre 
vonatkozó jogszabály, akkor ahhoz alkalmazkodni kell. Visszatérve a tárgyra nekem az a javaslatom, hogy a 
következőkben fogalmazzuk meg álláspontunkat: A bizottsági vita során két fontos szempont merült fel, ami 
miatt az engedély megadását jelenleg nem javasoljuk: 

1. bár nyilvánvaló, de nincs világosan kifejtve a kísérlet célja, 
2. felmerült a kérdés, hogy nem vonatkozik-e a kérelemre az emberi génekre vonatkozó szabályozás, ami a 

Humánetikai Bizottság hatáskörébe is utalja ezt az ügyet. 
Török Katalin: Még egy kiegészítést tennék, ami az előző beadványra is vonatkozott: felülvizsgálandó, hogy miért kell 10 

évre engedélyt adni, illetve mi lesz a magtermés sorsa. 
Márai Géza: A Darvas Béla feljegyzésében írtak az izolációs távolságra és az ezzel kapcsolatos esetleges génkikerülésre is 

vonatkoznak. A 4. pontra többször visszatér, ez elég sajátos megítélés szerintem. Erre is választ kéne kapni. 
Venetianer Pál: Ez vonatkozik az előzőre is, hogy nem egyértelmű az izolációs távolság. Én nem vettem észre. Két helyen ír 

erről, az egyiknél 35, míg a másiknál 500 métert ír. Darvas Béla is felveti írásában az emberi gén problémáját. Nem 
derül ki, hogy tényleg emberi génről van szó. Valószínűbb, hogy szintetikus eredetű, de ez egyértelműen nem derül ki 
a kérelemből. 

Nagy Dénes: A 6. oldalon az áll, hogy „szintetikusan nyert”. 
Palkovics László: Hogy az emberi kromoszómából klónozták-e az eredetit vagy szintetikusan állították elő, az mindegy. 
Venetianer Pál: Törvényileg mindegy. 
Palkovics László: Ugyanazt az információt hordozza. Annyi történt, hogy ha teljesen szintetikusan állították elő, akkor eleve 

növényre optimalizálták. Az egy határterület, hogy mennyiben tekinthető emberi eredetűnek. 
Venetianer Pál: Nagy Dénes észrevette, hogy benne van az eredete, tehát az előbb elmondottak korrigálandók. Csak azt 

kérdezzük meg, hogy nem ütközik-e az emberi génekre vonatkozó szabályozással. Az eredetet nem kell 
megkérdezni. 

Sándor Judit: Én nem értem! Azt a mondatot teljesen egyben kell olvasni: „Szintetikusan nyert kodon-optimalizált kódoló 
tartomány (585 aa) a 72 kDa humán szérum albumin protein maturációjához.” Tehát a „szintetikusan nyert” kifejezés 
az erre vonatkozik. Én akkor elküldöm a jogszabályt. 

Venetianer Pál: Félek, nem lesz egyértelmű. Ez inkább maguknak szóló házi feladat. Itt tisztán egy jogi szótár vitájáról van szó. 
A lényeget értjük. Azért van jogász közöttünk, hogy ilyeneket próbáljunk tisztázni. 

Nagy Dénes: Kicsit általános és talán messzebbre vezető a hozzászólásom. Visszakanyarodnék oda, hogy mi a kibocsátás 
célja. Ebből a kérelemből az látszik, hogy a termett magoknak megfelelően a területet növelni fogják terveik szerint. 
Van itt egy kísérleti kibocsátás, aminek az lenne a célja, hogy kockázati tényezőket lehessen becsülni. A kérelemből 
viszont az látszik, hogy tovább szeretnének kísérletezni azzal a humán szérummal, amit kivonnak az árpából. Ez egy 
felderítetlen terület a géntechnológiai szabályozásban. Növelni akarják a területet, további kísérletek lesznek a kivont 
szérummal, viszont ezek a kísérletek kivezetnek a géntechnológiai szabályozásból. Ha egy ilyenfajta kivont 
szérummal kísérletek vannak, nyilván azt referencia kísérleteknek kell követnie, és ez már egy kicsit kimutat a 
géntechnológiai szabályozásból, hiszen a kísérleti kibocsátás nem arra vonatkozik, hogy a kinyert szérummal, vagy 
akár az ipari alapanyaggal kísérletezzenek. Nem erre vonatkozik a kérelem, hanem kockázatelemzési szempontokra. 
Azt tervezik, hogy egyre nagyobb mennyiségű szérumot vonnak ki, és további kísérleteket folytatnak ezzel. Ha ebből 
a későbbiekben kereskedelmi kibocsátás lesz, ezt a kérdést határterületnek gondolom. 

Venetianer Pál: Nem értem a problémát. Az nyilvánvaló, hogy ha ebből szérum albumin lesz, az egy abszolút különálló kérdés, 
hogy annak a felhasználását szigorú feltételekkel engedélyezzék. Annak semmi köze a termeléshez és a termelésnek 
önmagában semmi köze ehhez. Ez kicsit olyan, mintha egy megváltozott sikértartalmú búzáról döntenénk, és közben 
arról beszélnénk, hogy a pékeket majd hogyan szabályozzák. 

Nagy Dénes: De ha már közben elkezdenek kenyeret készíteni, miközben még folyik a kísérleti kibocsátás? Ez egy kísérleti 
kibocsátás, nem produktum kibocsátás. 

Márai Géza: Nagyobb szakmai alázattal kell a kérelmekkel foglalkoznunk. Nagy Dénes aggályai ebbe az irányba mutatnak. 
Azért jogos a kérdése, mert a kísérleti kibocsátás vége, végeredménye még nem tisztázott. Tehát itt egy, az 
egyébként megszokott színvonaltól is tisztázatlanabb kísérleti tervvel és kérelemmel állunk szemben. 

Dömölki Lívia: Igen, ezt támogatni tudom, mert egyáltalán nem világos a kísérlet célja. 
Venetianer Pál: Valóban nincs megfogalmazva pontosan, de azért értjük a kísérlet célját az emberi vérpótlásban való szerepe 

miatt. 
Nagy Dénes: A problémát csak az jelenti, hogy a tisztított szérum piacra juttatásának nincsen akadálya, miközben egy még le 

nem zárt kísérletről van szó. 
Venetianer Pál: De egy további szigorú ellenőrzésen fog átmenni a kérelem Sándor Judit szerint. 
Nagy Dénes: De úgy, hogy a kísérlet genetikai kockázatbecslése még nem zárult le. Véleményem szerint a két 

szempontrendszert fedésbe kéne hozni. Ezzel nem az engedélyezést akarom gátolni, de szeretném felhívni a 
figyelmet erre a kérdésre. 

Török Katalin: Itt a fehérjeképzés szabványosításáról, mint eljárásról is szó lehet, holott még csak kísérleti szinten van a dolog. 
Sándor Judit: Az is zavaró lehet, hogy klónozás van összefüggésben a szintetizált anyaggal. Végül pedig követhetetlenné válik 

a mesterséges vértermék útja. 
Palkovics László: Én értem az aggályokat, de a végcél pozitív. 
Nagy Dénes: A végcél pozitív ugyan, de ezzel egy kockázatot hordozó terméknek teremtünk piacot, ami így egy alacsonyabb 

szintű kockázatbecslést fog maga után vonni. 
Venetianer Pál: A vitát azzal zárnám le, hogy a szintetikus albumin már forgalomban van, de az valószínűleg nem növény útján 

előállított. 

 

 A fentiek alapján joggal vethető fel az, hogy a Mezőgazdasági és Ipari 

Géntechnológiai Hatóság eddig fejlesztővállalatként kezelte a TAPTOP nevű üzleti 

vállalkozást és figyelmen kívül hagyta a GEVB-ben kialakult terjedelmes, és szerintem 
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rosszul összefoglalt vitát. A GEVB nem háríthatja át saját döntési jogát senkire sem és 

legkevésbé a hatóságra nem, amely kérdez. Ez eljárásjogi hiba. A tárgyalásból egyébként 

érthetetlenül hiányzik a GEVB tagjainak megszavaztatása. 

 Különösen irreleváns a tárgyalás során az a vita, amit a bizottság a feladatairól folytat, 

s amit a géntörvény az alábbiakban fogalmaz meg: 

 „8§ 2) A Géntechnológiai Bizottság a) az (1) bekezdésben meghatározott 

dokumentációt megvizsgálja, b) felméri a kérelemben foglalt tevékenység folytatásával 

járó kockázatot, c) elfogadja az Európai Unió tagállamaiban végzett környezeti és 

biológiai hatásvizsgálatokat, de, ha alapos okból szükséges, a géntechnológiai hatóságnak 

további ellenörző kísérletek és vizsgálatok – különösen környezeti és biológiai 

hatásvizsgálatok – elvégzését javasolja, d) a kérelemben foglalt tevékenységhez 

hozzájáruló, azt feltételekhez kötő vagy ellenző véleményt készít.”8 

 

Jelen levelemben tehát arra kérem Sándor doktort, hogy vizsgálja felül a TAPTOP 

eddigi magyarországi kibocsátásait (ez évben a beszállított vetőmag szerint közel 5 hektár 

vetés történt) és vizsgálatának eredményeit küldje meg a bizottságunknak. Levele után 

meghívom ülésünkre a TAPTOP képviselőjét, Tápay Tivadart, hogy tagjaink feltehessék neki 

a kérdéseiket, hogy ez ügyben világosan lássuk mi is történik azon a területen, amit 

javaslatainkkal ellátunk. 

 

 Kérem Sándor doktor, hogy támogassa bizottságunkat abban, hogy valamennyi 

ügyben a GEVB tagjai kellő információk alapján dönthessenek. Mivel úgy látom – tisztelet 

a kevés számú kivételnek –, hogy a beadványok/dokumentációk általában nagyon alacsony 

színvonalúak, így a jövőben a legtöbb beadvány-tulajdonost meghívom ügyének tárgyalására. 

 

Üdvözlettel 

 

Darvas Béla 
a GEVB elnöke 

                                                 
8
 A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. Törvény – 

http://www.fvm.hu/doc/upload/200407/1998_xxvii_trv.pdf 

http://www.fvm.hu/doc/upload/200407/1998_xxvii_trv.pdf

