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Jelentés az Állatkísérleti Tudományos Etikai Tanács (ÁTET) 2014-es működéséről

A „Kormány 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelete az állatkísérletekről” az ÁTET-et jelölte meg, mint az
állatvédelmi törvény 32. § (4) bekezdése szerinti szakértői testületet, melynek feladata az
állatkísérleti engedélykérelmek véleményezése. A kormányrendelet - a 2010/63 EU Irányelv
rendelkezéseinek átültetésével - részletesen meghatározza az ÁTET tevékenységét és feladatait az
engedélyezés menetében, ez az úgynevezett projektértékelés. Emellett még tanácsadási, irányelvkidolgozási és nemzetközi kapcsolat építési feladatokat is előír az ÁTET számára. A kormányrendelet
a NÉBIH-et jelölte ki, mint az ÁTET működtetését végző szervet.
2014 –ben az ÁTET 12 ülést tartott, ezen összesen 145 állatkísérleti kérelmet bírált el. Ebből 55
beadványt (38%) értékeltünk „nem engedélyezhetőnek”, 3 kérelem pedig nem engedélyköteles
projektet írt le (kizárólag szervdonor felhasználás, illetve takarmányozási kísérlet). Az engedélyezett
projektek közül 11-et jelölt ki a Tanács visszamenőleges értékelésre, többségében (9 kérelem) azért,
mert a projekt „súlyos” besorolású kísérletet tartalmazott. A nem szakmai összefoglalót 39 esetben
találtuk nem megfelelőnek (hiányosnak és/vagy túlságosan szakmai nyelvezetűnek), és írtuk elő
újrafogalmazását; ez, sajnos, az engedélyezett kérelmek 44%-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.
2015-ben az ÁTET a jogszabályban nevesített egyéb feladatok közül tanácsadást látott el. Két esetben
az engedélyező hatóság keresett meg egy-egy konkrét esettel kapcsolatban, míg négy esetben a
felhasználók számára adtunk szakmai véleményt.
Az elektronikus kérelem feldolgozási rendszer még nem tudott elindulni 2014-ben, bár a fejlesztési
munka folytatódott. A rendszer megvalósítása továbbra is prioritás a Tanács számra, mivel működése
jelentős adminisztratív többletmunkától mentesítené az ÁTET tagjait, valamint javítaná a beérkező
kérelmek színvonalát is, így várhatóan csökkenne a hiányos adatközlés miatt elutasított kérelmek
száma. A rendszer az engedélyező hatóság nyilvántartási, kérelem-kezelési és ellenőrzési
tevékenységének a hatékonyságát is javítani fogja.
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