
A Géntechnológiai Eljárásokat Véleményező Bizottság tevékenységi jelentése a 2021. évről 

 

A Géntechnológiai Eljárásokat Véleményező Bizottság (a továbbiakban: Géntechnológiai 

Bizottság) a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény és végrehajtási 

rendeletei felhatalmazása alapján és saját ügyrendje szerint működik, fő feladata a 

géntechnológiai hatóságokhoz benyújtott engedélykérelmek véleményezése és ezekről 

állásfoglalás kialakítása a hatóságok számára. 

 

A Géntechnológiai Bizottság a 2021. év folyamán egyetlen személyes ülést tartott (szeptember 

30-án), egyebekben a járványhelyzetre tekintettel online (Microsoft Teams rendszerben 

megtartott) megbeszélések keretében alakította ki állásfoglalását a kérelmekkel kapcsolatban.  

 

A Géntechnológiai Bizottság 2021-ben összesen 10 géntechnológiai engedélykérelmet vagy éves 

jelentést véleményezett a két géntechnológiai hatóság (Agrárminisztérium, illetve 

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet) felkérése alapján, az alábbiak 

szerint: 

 

- géntechnológiai tevékenységet végző létesítmény létrehozása iránti kérelem: 4 db, 

- zárt rendszerű géntechnológiai tevékenység irányi kérelem: 4 db, 

- nem forgalomba hozatali célú kibocsátás: 1 db, 

- éves jelentés: 1 db. 

 

A kérelmek két hazai egyetem különböző intézményeitől, illetve különböző cégektől érkezett, az 

alábbiak szerint: 

 

- Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont Virológiai Laboratórium, 

- Agroferm Zrt., 

- Semmelweis Egyetem Transzlációs Medicina Intézet, 

- Ceva-Phylaxia Oltóanyagtermelő Zrt., 

- Eveliqure GmbH, 

- Klifovet AG, 

- Soft Flow Kft. 

 

A 9 engedélykérelemből 8 esetben a Géntechnológiai Bizottság feltételek nélkül, egy esetben 

pedig feltételekkel javasolta a géntechnológiai hatóság számára az engedély megadását. Az éves 

jelentést elfogadta. 

 

A személyesen és online megtartott ülések állandó meghívottai voltak az Agrárminisztérium és 

az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet géntechnológiai hatóságának 

képviselői, akik rendszerint tájékoztatást adtak az engedélyezési tevékenységükről. Az online 

megtartott ülések nyílt részén általában részt vettek az adott kérelmező képviselői is. Velük a 

Géntechnológiai Bizottság álláspont kialakítását megelőzően szükség esetén előzetes 

egyeztetések is folytak a tekintetben, hogy a bizottságnak milyen kiegészítő információra lenne 

szüksége az elbírálandó ügyben. 

 



A Géntechnológiai Bizottság emellett a géntechnológiai hatóság felkérésére véleményt adott az 

újonnan bevezetendő formanyomtatványokkal kapcsolatban (géntechnológiai tevékenységet 

végző létesítmény létrehozására, géntechnológiával módosított szervezetek zárt rendszerben 

történő felhasználására vonatkozó engedélykérelmek, valamint a kockázatértékelés 

formanyomtatványai). 

 

A Bizottság elnöke Dr. Szabó Gábor (2021. augusztusig), majd Dr. Divéki Zoltán (2021. 

szeptembertől), titkára Dr. Homoki Hajnalka. A Bizottság 19 fős létszámmal működik. 

 

A Bizottság a véleményező munkát 3 albizottságban végezte, amelyek szakterülete és összetétele 

az alábbiak szerint alakult (és az aktuális taglista elérhető a https://gmo.kormany.hu 

weboldalon): 

 

Mezőgazdasági és ipari albizottság: 

Vezetője:  Dr. Pauk János (mandátuma év közben lejárt) 

Tagok:  Neszlényi Kálmán (alelnök) 

Dr. Sárospataki Miklós (év közben lemondott) 

Egediné Dr. Fehér Enikő (év közben csatlakozott) 

Dr. Kukolya József (mandátuma év közben lejárt) 

Dr. Csenki-Bakos Zsolt Imre (év közben belépett) 

Dr. Ponyi Tamás 

Dr. Táncsics András 

 

Egészségügyi albizottság: 

Vezetője:  Dr. Patócs Attila 

Tagok:  Dr. Maráz Anna (alelnök) 

Dr. Szebik Imre (év közben lemondott) 

Dr. Csák Csilla (év közben csatlakozott) 

Dr. Széll Márta 

Dr. Szabó Gábor 

Dr. Venetianer Pál (mandátuma év közben lejárt) 

 

Környezettudományi albizottság: 

Vezetője:  Dr. Hidvégi Máté 

Tagok:  Dr. Divéki Zoltán (alelnök, majd GEVB elnök) 

Dr. Homoki Hajnalka Judit 

Kőváriné Dr. Bartha Ágnes 

Dr. Székács András (mandátuma év elején lejárt, majd újra kinevezésre 

került) 

Dr. Bálint Ádám (év közben csatlakozott) 

Dr. Újszászi Györgyi 

Varga Hajnalka (év közben lemondott) 

 



A Géntechnológiai Bizottság titkársági feladatainak ellátásáról a Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatal gondoskodott (Lászlóné Pécsi Paula és Dorogházi Enikő).  

 

A Géntechnológiai Bizottság munkájának segítésére kialakításra került egy jelszóval védett, 

webes felület, amelybe belépve a Bizottság többek között eléri az aktuális és a korábbi 

kérelmeket, a véleményezéshez szükséges formanyomtatványokat, az aktuális és a korábbi 

ülések napirendjét, jegyzőkönyveit, a Géntechnológiai Bizottság ügyrendjét, az 

összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatokat, a vonatkozó jogszabályokat, és egyéb 

kapcsolódó anyagokat. 

 

A Géntechnológiai Bizottság ügyrendjét módosítva lehetővé tette, hogy az egyes albizottságok 

alelnököt válasszanak, aki támogatja az albizottsági elnök munkáját, akadályoztatása esetén 

pedig ellátja a feladatait. Átdolgozta az ügyrend mellékletét képező összeférhetetlenségi 

nyilatkozatot is, amelyet szintén 2021-ben fogadott el a bizottság. 

 

Budapest, 2022. február 20. 

 

 

Divéki Zoltán        Homoki Hajnalka 

elnök s.k        titkár s.k 


