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Tisztelt Elnök Úr! 

 

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: FVM) keretén belül 

működő mezőgazdasági és ipari géntechnológia hatóság (a továbbiakban: géntechnológiai 

hatóság) tevékenységével kapcsolatos észrevételeit tartalmazó 2009. június 21-i elektronikus 

megkereséseiben foglaltakkal kapcsolatban - a Jogi Főosztály által tett észrevételekre is 

figyelemmel - az alábbiakról tájékoztatom: 

 

I. A TAPTOP Tanácsadó Szolgáltató Betéti Társaság ügye: 

 

A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény (a továbbiakban: Gtv.) 5. § 

(1) bekezdése kimondja, hogy a géntechnológiai hatóság az engedély iránti kérelmet a GEVB 

véleményére figyelemmel bírálja el. A Gtv. 8. § (6) bekezdésének megfelelően a GEVB-nek a 

kérelemre vonatkozó véleményét a géntechnológiai hatóságnak a kérelem kézhezvételétől 

számított 30 napon belül kell megküldenie. A GEVB hatáskörébe kizárólag a Gtv. 8. § (2) – 

(4) bekezdésében meghatározottak vizsgálata tartozik, ennek megfelelően véleménye is 

kizárólag e jogszabályi tárgykör keretében bír jelentőséggel. 

 

A GEVB véleményének kialakítása a Géntechnológiai Eljárásokat Véleményező Bizottság 

szervezetéről és működéséről szóló 128/2003. (XII. 19.) FVM rendelet alapján testületi döntés 

keretében, szótöbbséggel meghozott határozattal történik. A GEVB-nek kizárólag magát a 

testületi döntést kell a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül megküldenie a 

géntechnológiai hatóságnak, mivel a bizottság véleménye maga a testületi döntés. Ennek 

megfelelően a géntechnológiai hatóság az eljárása során nem veheti figyelembe a GEVB 

egyes tagjainak a tárgyalt üggyel kapcsolatos eltérő, külön véleményét, illetve nem lehet 

figyelemmel a GEVB tagjai között a testületi döntés során kialakult vitára sem. A 

géntechnológiai hatóságnak a határozathozatala során a GEVB-nek kizárólag az egységes 

döntésében, azaz a bizottsági határozatban kialakított véleménye az irányadó. Ugyanakkor 

megjegyzem, hogy a Gtv. 5. § (1) bekezdése alapján a GEVB véleményéhez nincs is kötve a 

hatóság a határozathozatal során. 

 

Amennyiben a GEVB a Gtv. 8. § (6) bekezdésében előírt határidőben nem küldi meg a 

hatóság részére a véleményét, illetve a GEVB nem ad a Gtv. 8. § (2) – (4) bekezdésében 

meghatározott vizsgálati körben testületileg kialakított véleményt, úgy a géntechnológiai 

hatóság a rendelkezésre álló adatok alapján hozza meg határozatát. 
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Az Elnök úr által leírtak alapján a TAPTOP Tanácsadó Szolgáltató Betéti Társaság ügyében a 

GEVB a 71. ülésén úgy foglalt állást, hogy a Gtv. 8. § (2) – (4) bekezdésében meghatározott 

vizsgálati körben nem ad szakmai véleményt. Ezt a tényt a géntechnológia hatóságnak a 

határozathozatal során kellett értékelnie a rendelkezésre álló bizonyítékokkal együtt, és erre 

figyelemmel kellett meghoznia a határozatát. Fentiek alapján értelmezhetetlen azon utalása, 

miszerint eljárásjogi hiba az, ha a GEVB nem adott véleményt a hatósági ügyben. 

 

A GEVB döntésének elmaradása a GEVB működési körébe tartozó kérdés, azonban ez nem 

teremt jogalapot a TAPTOP magyarországi kibocsátásainak felülvizsgálatára. Megjegyzem, 

hogy a Gtv. 11. § (4) bekezdésében meghatározott szempontok szerint történő felülvizsgálati 

körben javaslata nem értelmezhető. 

 

II. 2009. június 21-i keltű 4 oldalas levelében foglaltakra vonatkozó észrevételek: 

 

[mint a jelen ügyhöz nem tartozó itt törlésre került egy rész] 

 

Jelzem továbbá, hogy sem a GEVB, sem a géntechnológiai hatóság nem „szólíthatja fel” a 

kérelmezőt a bizottság ülésén való megjelenésre, mivel a hatályos jogszabályok alapján erre 

nincs lehetősége. 

 

Jogi szempontból sajnálatos módon értelmezhetetlen azon javaslata is, hogy a hatóságoknak 

tisztázniuk kellene, hogy „egy növény milyen állapota tartozik még a géntörvény hatálya alá”, 

figyelemmel arra, hogy egyrészt a géntechnológiai szabályozás kötve van az európai uniós 

fogalmakhoz és egyéb szabályozási elemekhez, ezért nincsen mód annak további 

részletezésére, értelmezésére. Másrészt az FVM jogértelmezés kibocsátására - a jogalkotásról 

szóló 1987. évi XI. törvényre, valamint a 60/1992. (XI. 17.) AB határozatra figyelemmel - 

nem jogosult. 

 

Álláspontom szerint elfogadhatatlan Elnök Úr azon állítása, amely a mezőgazdasági tárgyú 

dokumentumok színvonala és átláthatósága tekintetében a géntechnológiai hatóságra nézve 

tesz elmarasztaló megjegyzést, ugyanis a géntechnológiai hatóságnak vajmi kevés köze van a 

kérelmező által benyújtott dokumentumok minőségéhez. 

 

Mindezeken túlmenően arról tudom tájékoztatni Elnök urat, hogy a GEVB elnökének nincsen 

utasítási joga sem a titkársági feladatokat ellátó Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, sem a 

hatóságok felé, ezért tisztelettel kérem Elnök Urat az ezirányú kijelentésektől való 

tartózkodásra. 

 

Egyúttal reményemet fejezem ki, hogy a jövőben sikerül a géntechnológiai hatósági 

feladatokat ellátó FVM és az Elnök úr közötti együttműködést szakmailag és jogilag 

tárgyszerű, higgadt, az előttünk álló feladatok megoldása irányába mutató módon folytatni. 

 

 

Budapest, 2009. július 6. 
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