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Tisztelt Elntik itr:

Grif J6zsef miniszter uI r6sz6re a Fijldmiiveldsiigyi 6s Vid6kfejleszt6si Miniszt6rium (a
tov6bbiakban: FVM) keretdn beliil miikiid6 mez6gazdas^gi 6s ipari g6ntechnol6gia hat6s6g
(a tovrbbiakban: g6ntechnol6giai hat6s6g) tev6kenys6gevel kapcsolatos dszreveteleit
tanalmaz6 2009. augusztus 23-i elektrooikus megkeres6seiben foglaltatikal kapcsolatban az
alibbiakr6l tAjekoztatom:

L A G6ntechnol6giai Eljrirdsokat V6lemdnyez6 Blzotlsag szer\ezettuiil 6s miikdd6sdr6l sz6l6
128/2003. (XIL 19.) FVM rendelet (tovabbiakban: FVM rendelet) 1. $ (1) bekezd6se,
valamint a Mez6gazdas6gi Szakigazgatdsi Hivatal l6trehoz6s6r6l 6s miikitddsdr6l sz6l6
274/2006. (XL 23.) KoIm. rendelet 45. $ (2) bekezd6se alapjin a GEVB titkirsagi feladatait
a Mez6gazdasagi SzakigMgatesi Hivatal (MgSzH) 16tja el. Az MgSzH Kdzpontjdnak hat6lyos
Szervezeti 6s Mrikdd6si Szabiilyzata szerint a GE\B Titkaxs6grt dz MgSzH Kdzponton beliil
a Ndven)4elmesztesi 6s Kertdszeti Igazgat6s6g mrikddteti.

Fentiek alapj6n a Titk6rs6g feladatell6tasaval kapcsolatos egyeztet6sek kezdem'rryezls& az
MgSzH fe16 sziveskedjen megtenni figyelemmel arra, hogy az MgSzH-n beliil a
munkaszervez6s az MgSzH vezet6inek feladal- 6s hat6skdrebe taxtoz6 k€rdes. Ennek
megfelel6en az Mgszll-val sziiks6ges tisztdznia a Titkdrs6ggal tdfi€nd mindennemii
egyiittmiikciddst ds kapcsolatendszert is. Az FVM ig6ny eset6n a maga eszkdzeivel 6s
lehet6sdgeihez m6rten k6sz kdzremtik6dni e folyamatban.

Osztom Eln6k Ur v6lem6ny6t abban a tekintetben, hogy a GEVB penziigl finansziroz6sdt a
lehet6 legrdvidebb id6n beliil rendezni sziiksdges, mer1 a gdnlechnoldgiai tev6kenysdgr6l
sz6l6 1998. 6vi XXV . tdrv6ny (a tovabbiakban: TdN6ny) 5.S,6nak (5) bekezd6se altal
jeleDleg meghat6rozott rendszer a gyakorlatban nem mrikddik. A p6nziigyi k6rd6sek
rendez6se t6rgy6ban a t6rsttucekkal tiifidnii kapcsolatfelvdtel megkezd6ddtt.

II. G6ntechnol6giai hat6s6gi iigyekben a GEVB hat6skdre kiz6r6lag a Titrveny 8. g (2) (4)
bekezdds6ben meghattuozolt, a hat6s6g muntajat segit6 - tudomdnyos, szakmai, illetve
tirsadalmi - v6lem6ny kialakitAs6ra teded ki. A g6ntechnol6giai hat6s6g feladaf 6sjogkdr6be
tarloz6 hat6srigi eljarissal, hat6rozathozatallal kapcsolatban a GEVB 6s a GEVB elndke



azonban az adott iigyet 6dnt6 teljes kdrii ismeret ds jogszabalyi felhatalmaz6s li6ny6ban -

e Aspolltot nem k6pviselhet, v61em6D)4 nem alkothat

A gintechnol6giai hat6s6g felel6s a teljes hat6s6gi elj6ris6rt, ennek megfelel6en a GEVB

munktjallak eljtu6sjogi kontrollelisa a g6ntechnol6giai hat6s6g j ogkdr6be tartozik Ktildndsen

vonatkozik a hat6s6gi kontoll az eljerdsi hat6rid6k betartAsAra figyelemmel ana, hogy a

GEVB r6sz6re a Tcirrr6ny 8. $ (6) bekezd6se 61tal meg6llapitott 30 napos v6lemenycz6si

hatarid6 tirlldp€se esetdn is a gdntechnol6giai hat6sdgot terheli az iigyfil fe16 a mulasztasort a

felel6ssdg.

Fentiek alapjin a gentechnol6giai hat6s6g a GEVB szakmai munk6j6t ugyan nem

kontrollalhatja, azonban a GEVB miikcid6sdre vonatkoz6 eljtuasjogi szab6lyok betartas6t

kcivetkezetesen szAmon k6aheti.

A GEVB tagjai a Tdru6ny 5. $ (3) bekezd6se alapj6n a miniszt6riumokkal k6zszolg'lati
jogviszonyban ldv6 szemdlyek nen lehetnek Ez a tdrvdnyi eldiras azonban nem jelenti azt'

hogy a GEVB iildsdn a g6ntechnol6giai hat6sag iigyilltdz6je nem lehet egydltalAn jelen A

GEVB elndkenek leveleiben foglaltak alapjdn a GEVB maga is igdnyli az egyes k6relmek6l
a hat6sigi iigyintez6t6l szArmaz6 tdbbletinfonnAci6t. Felhivom a ftgyelmet afia' hogy a

hat6s6gi iigyint6z6 TdNinyben el6irt kdtelezetts6ge krzArolag a k6relem 6s az ahl]oz

mell6kelt dokument6ci6 GEVB r6szire tijrtdn6 megkiild6sdre lerjed ki A g€ntechnol6giai

hat6siignak nemjogszabelyi kdtelezettsege minden egyes k6relemhez felkdszit6 anyag adasa a

GEVB r6sz6re. A GEVB l6trehozesanak indoka 6ppen a hat6s6g munkajinak segit6se,
tudoninyos negalapoz6sa volt, nem pedig forditva, mivel a g6ntechnol6gi6val m6dositotl

szervezetek felhaszn6lAsa soiin keletkezhet6 kock6zatok felmdr6se 6s €rtdkeldse alapvet6en a

tudomany kdpvisel6inek, a kutat6knak 6s nem a hat6s6goknak a feladata

Az egyes k6relmekkel kapcsolatos hformdci6 GEVB r6sz6re tijfidn6 megad6sa a hat6sdgi
iigyintdz6 ftszdr6l t6fi6nhet felk6szit6 anyag form6j6ban is, melyet a lehet6sdgekhoz mdrten
bocsatunk rendelkezdsre. A t6j6kodads a GEVB iilds€n tijrt6n6 rdszv6tel soren sz6ban is
megtdrt6niet ekkor az 6sszes, a tij6koztat6 anyag elkeszitdsekor m6g nem felmeri.ilt kerdes,
valamint a kdzdssegi oljarAssal kapcsolatos bfimely felvetes a tagok r6sz6re is
megnyugtat6an rcndezhet6.

lII. A GEVB 2009. augusztus 21. naplitra tervezett i116se hat&ozatk6ptelenseg miatt
elmaradt. Fentiek kdvetkezt6ben a Codexis hat6s6gi iigyiben a GEVB-re vonatkozo
iigyint6zesj hat6rid6 nem tarthat6 be.

A 'ldrvdnyben megallapitolt iigyintdzisi hat6rid6k - igy a Tcir6ny 8. $ (6) bekezdeseben
megAllapitott 30 napos v6lem6nyezdsi hattuid6 betartAsa az elj6r6s tijbbi szerepl6jdhez
hasonl6ao - a GEVB-nek is kdtelezetts6ge. Az FVM rendelet 1. $ (2) bekezdeso, valamint a 3
{ (1) bekezddsdnek b) pontja alapj6n a GEVB iil6seinek id6pontjdt tigy kell meghatirozni,
hogy a gentechrol6giai tevekenysegi enged6ly iranti kerclmek folyanatos v61em6nyez6se
biztositott legyen. Ennek bizlositdsi ig6nye Elntjk rir r6sz6re mdr korebban is jolzisre keriilt.

A hatirozatk6ptelens6g oken elmarad6 GEVB iil6s miatt azonban az iigyfelet nem 6rheti
h6heny. Sem a tdrvdnyi el6ir6s, sem pedig a tdrvdnyi el6iresok alapjan mirktido
g6iteclmol6giai hatdsag nem lehet tekintettel a GEVB hat6rozatk6ptelen iil6se e, sem az
egyes tagok nyiri munkasziinet6re.
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A GEVB iileseit a jogszab6lyi el6idsolca figyelemmel kell <isszehir.ni, illetve rnegtartani.
Ezek az el6irasok az eur6pai uni6s rendelkez6sekhez igazodtak, igy nem vAltoztathat6k
tetsz6legesen. A tagok egydni felel6ssdge, hogy csak akkor villalj6k e1 a tagsegot, ha a
bizotts6g munkijiban 6ldenben is 16szt tudr]ak venni-

IV. A g6ntechnol6giai hat6s6gok 6s a szakhat6sigok, valamint a GEVB e$an6s kdzdtti
jogviszonya a hatalyos jogszab6lyok iltal egydftelmiien tisztdzva van, ez6fi e1ae vonatkoz"6
egyeztetds kezdem6nyezds6nek nem 611 m6domban hel)'1 adni.

A Tdrveny 4. $ (3) bekezd6se, 8. $-a, valamint a kdzigazgatasi hatdsagi e1j6r6s 6s szolgiltatris
alhlenos szabalyair6l sz6l6 200,1. 6vi CXL. tdrvdny (a tovlbbiakban: Ket.) 44. - 45. $-a
egyefiehrien rtjgziti gdntechnol6giai hat6s6gi i.igyekben az egyes hat6s6gok ds a GEVB
eg)arlis kdzcjtti viszonyAt. Ennek megfelel6en az iigy 6rdemdben ddntdsre jogosult kizAr6lag a
g6ntechnol6giai hat6s6g, aki a d.jntds€hez a hatdrozathozatal el6tt beszerzi a szakhat6sAg
6ll6sloglal6sit 6s kikeri a GEVB v6lem6nyet. A gentechnol6giai hat6srg ddntds6nek
meghozatal6n6l a szakiat6signak a jogszabalyon alapul6 Al6sfoglalisrhoz kdtve van,
ugyanakkor a GEVB v6lem6nye nem kcjti.

Felltiek alapjan az iigyefi felel6s f6hat6s6g a gentechnol6giai hatdsig, aki elj6r6sjogilag
koordin6lja a szakhat6sagokat 6s a GEVB-et is.

Fenti tcirv€nyi rendelkez6sek ismeret6ben teljesen ertelrnezhetetlen Elncik Ur azon felvet6se,
hogy a szakhat6s6gok 6s a g6ntechnoldgiai hat6s6gok eglmAs kdzdtti jogi viszonyiban
. . fo i i  r6 . i  koord ina ton"  le l rene k i je ld l r i .

A KVVM 6s az EriM ElDdk Ur level6ben foglaltal*al ellent6tben - a mez6gazdasagi €s az
6lelmiszeripari g6nlechnol6giai hat6s6gi iigyekben nem j6mak el szakhatdsdgk6nt. Ezekben
az iigyekber szakhat6segk6nt a 2012000. (VnL 25.) KdM rendelet, a 34'7 /2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet 29. I b) pontja, valamint a 14/2008. (IV. 17.) EtiM rendelet a1ap16n az
Orszagos Kdrnyezetvedelmi, Tonn6szetvddelmi 6s Viztigyi F6fe1iigye16s6g, valamint az
Orsziigos Gy6gyszer6szeti lnt6zet j6r el. Fenti szakhatdsdgokat a Ket. 44. S (2) bekezd6sdnek
meglelel6en a gdntechnol6giai hat6seg kdzvetieniil keresi meg.

Mindezek alapjan 6rlelmezhetetlen Elndk Ur level6ben tett azon megallapitas, hogy a
Trin6ny alapjAn a TitkArsAgnak kell kiszolg6lnia a szakhat6sigk6nt elj6r6 KvVM-et is az
EriM-t is. A GEVB mellett mrikdd6 Titkdrsrgnak kizdr6lag a gdntechnol6giai hat6s6g ds a
GEVB kdzdtti vdlemdnyezdsi kapcsolat szempontj6b6l van technikai jellegti kdzremrikcid6i
feladala, azonban a szakhat6segok f,3ld egydltalar nem kell kiszolgil6 feladatokat e11itnia.

Mindezekre ijgyelemmel Elndk Ur fdsz6r6l felvetett - az 1998. 6ta l6nyegeben azonos
jogszab6lyi alapokon miik6d6 - enged€lyezesi rendszer,,dsszeomi6sdval" kapcsolatos
aggilyet nem oszton.

V. A GEVB az FVM jog6szainak segitseget egyszer sem kirte muDk6j6hoz, ez6r1 minden
alapot nelkiildz Elncik Ur azon megillapifisa, hogy az FVM jog6szai nem adtak kello
segitsegel a GEVB munk6jAnak szabelyozottsigihoz.

A Tdrv6ny rendelkezdse szerint a Magyar Tudonenyos Alad6mia a GEVB-be jogi
szaktediletr6l delegalhat lagot. Dr. Sandor Judit professzor asszony lemond6sdt kdvet6en
jelenleg val6ban nincs a GEVB-nekjog6sz tagja. A GEVB munkajAnakjogszabilyi rendez6st



is6nvl6 kdrd6sei 1998 6ta szabalyozottak, azonban ajogi teriilet kdpviselete all6spontom 6s

n'lnoi u,.1"116." 
"r"tint 

is kulcsfoltossagi' pdlddul Elndk Ur riltal.is hivatkozott szervezetr es

-ii.toOeri'.tuUatyrut (SzMSz) megujitasahoz. A jogi szakteriilet dtmeneti kapviseleti hi6nya

alati az FVM keszs6ggel 611 rendelkez6s€re a felmefiil6 kdrd6sekben'

Megjegyzem tov6bbr, hogy miu6n a GEVB nemjogalkot6' az S,zMSz pedig nemjogszabaly'

int iir?of u* csak u tago-kra nezve arllapilhal meg koreleTden alkalmazand6 szabilyokat az

fr;oi- ui ai, l emlile;,,partnerelre" (amely alah \dlher6en a hatosdgi eljtuds eg)eb

r6sztvev6i, igy az MgSzH, a hat6s6gok, vagy az iigfelek dtendiik) nem

VI. A TiiNdnyben meg6llapitott iigyintdzdsi hatarid6k a kdztiss6gi uni6s jogi szab6lyozas

all meghatrirozottak. Itrnei fogva nincs jogi lehetbseg a gdnt:chngl6eiai har6s6gi iigyek

ogyi"terZti hatdridejdnek meghosszabbitdsdta A GEVB miik<jddsi rendje kell' hogv

igModjon a Tdrveny altal meghatarczotlakhoz

Az FVM keret6n beliil miikitd6 mezdgazdasdgi 6s ipari gentechnol6gia hat6s6g

i"uetenysegevet kapcsolatban tett 6szrevetelei sz6rnos teriiletet drintenek A felvetett

k6rd6seineli 6s megillapitisainak egy r6sze iresban keriilt megv6laszolisra' a k6relmekkel

fap"solatos eseti jeiieggel, valamint ajogi szab6lyozlsra vonatkoz6an 6tfo96jelleggel

Elnijk ur tovribbi felvetdseivel kapcsolatb an a Me^gazdas gi F6osdely 6s a Jogi F6osdaly

u"r"ttii. et a szakteriileftel foglalioz6 iigyint6zdk sz6ban kiv6nj6k jljgkoztatni a GEVB-I a

2009. szeptember 17-i iil6sen. Elndk iir fltal felvetett probl6makert a gentecbnol6giai

hat6s6got sem ajogalkotas terilletdn, sem pedig a hat6s6gi iigyint6zds menl6n felel6ss6g nem

terhet: letve feiv;tettekkel kapcsolatban jogi kdtelezetts6ge sem keletkezik'

K6rem taj6koztatesom szives tudomAsul v6te16t.

Budapest, 2009. szeptember ?.

Udvdzlettel:


