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Jelentés az Állatkísérleti Tudományos Etikai Tanács (ÁTET) 2018-as működéséről

2018-ban az ÁTET 12 ülést tartott, ezen összesen 260 állatkísérleti kérelmet bírált el. Ebből 51
beadványt értékeltünk „nem engedélyezhetőnek”, 15 kérelem pedig nem engedélyköteles projektet
írt le, ezek kizárólag szervdonor felhasználások (4 db), viselkedéses (4 db) vagy takarmányozási (2 db)
vizsgálatok, melyek súlyossága nem érte el a jogszabályi alsó küszöböt, vagy a „nem kísérleti jellegű
állatorvosi gyakorlat” körébe eső beavatkozások (5 db) voltak. Az engedélyezett projektek közül 40-et
(21%) jelölt ki a Tanács visszamenőleges értékelésre, mert a projekt „súlyos” besorolású vagy
főemlősön folytatott (2 projekt) kísérletet tartalmazott. A nem szakmai összefoglalót 87 esetben
találtuk nem megfelelőnek (hiányosnak és/vagy túlságosan szakmai nyelvezetűnek), és írtuk elő
újrafogalmazását; ez az engedélyezett kérelmek 45 %-a!
A „nem engedélyezhető” szakvélemény az esetek döntő többségében a kérelem nem kielégítő
információtartalma miatt születik, azaz a kérelmező nem adja meg a kormányrendelet mellékletében
megkövetelt adatokat. Emiatt gyakran nem lehetséges a kísérletek súlyossági besorolása és a projekt
ártalom-haszon elemzése sem, melyek a jogszabályok által előírt követelményei a
projektértékelésnek. Néhány kérelem esetében azonban az ártalom-haszon elemzés negatív
egyenlege volt az elutasítás oka, magyarul, a kérelmező által elérni kívánt cél érdekében nem tartotta
az ÁTET indokoltnak állatok felhasználását.
A visszautasított kérelmek aránya, sajnos, nem javult az előző évhez képest, továbbra is 20%, a nem
megfelelő nem szakmai összefoglalók aránya azonban – kis mértékben csökkent a tavalyi 56%-ról.
2018-ban az ÁTET nem kapott dokumentációt projektek visszamenőleges értékeléséhez.
2018-ban az ÁTET a jogszabályban nevesített egyéb feladatok közül tanácsadás keretében 10
állásfoglalást adott ki felhasználók megkeresésére, hatot hatósági (NÉBIH vagy kormányhivatal),
kettőt minisztériumi megkeresésre. Állatvédelmi sikernek könyveljük el, hogy az ÁTET megkeresésére
és az azt követő személyes egyeztetés alapján a toxikológiai laboratóriumok akkreditálási eljárásában
körvizsgálat keretében elvégzendő jártassági tesztek köréből az akkreditáló hatóság kivette az
állatokon elvégzendő akut toxikológiai vizsgálatot.
Az ÁTET elnöke 2018 novemberében részt vett Brüsszelben az EU Bizottság által a nemzeti
bizottságok képviselői részére szervezett értekezleten.
Az elektronikus kérelem-feldolgozási rendszer kiépítése 2018-ben sem haladt előre. A rendszer
hiánya, sajnos, nagymértékben hátráltatja a Tanács munkáját, és jelentős adminisztratív többlet
terhet ró az ÁTET tagjaira.
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