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Jelentés az Állatkísérleti Tudományos Etikai Tanács (ÁTET) 2015-ös 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.

2015–ben az ÁTET 12 ülést tartott, ezen összesen 193 állatkísérleti kérelmet bírált el. Ebből 56
beadványt (29%) értékeltünk „nem engedélyezhetőnek”, 10 kérelem pedig nem engedélyköteles
projektet írt le (kizárólag szervdonor felhasználás, illetve etológiai vizsgálatok, melyek súlyossága
nem érte le a jogszabályi alsó küszöböt). Az engedélyezett projektek közül 22-őt jelölt ki a Tanács
visszamenőleges értékelésre, mert a projekt „súlyos” besorolású kísérletet tartalmazott. A nem
szakmai összefoglalót 40 esetben találtuk nem megfelelőnek (hiányosnak és/vagy túlságosan szakmai
nyelvezetűnek), és írtuk elő újrafogalmazását; ez, sajnos, az engedélyezett kérelmek 31%-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.
Mind a visszautasított kérelmek, mind a nem megfelelő nem szakmai összefoglalók aránya javulást
mutat az előző évhez képest (38%-ról 29%-ra illetve 44%-ról 31%-ra).
2015-ben az ÁTET a jogszabályban nevesített egyéb feladatok közül tanácsadás keretében négy
esetben a felhasználók számára adott szakmai véleményt. A nemzetközi kapcsolatépítés keretében az
ÁTET elnöke írásban tájékoztatta a Brüsszelben rendezett „Nemzeti Bizottságok Képviselőinek
Informális Találkozója” konferencia szervezőit a magyar bizottság működéséről (a konferencián
fedezethiány miatt nem volt magyar részvevő), valamint telefonon konzultált a holland nemzeti
bizottság tagjával az Irányelv implementációjának néhány kérdéséről.
Az elektronikus kérelem-feldolgozási rendszer 2015-ben sem tudott elindulni. A rendszer hiánya,
sajnos, nagymértékben hátráltatja a Tanács munkáját, és jelentős adminisztratív többlet terhet ró az
ÁTET tagjaira.
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