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Jelentés az Állatkísérleti Tudományos Etikai Tanács (ÁTET) 2016-ös működéséről

2016–ban az ÁTET 12 ülést tartott, ezen összesen 229 állatkísérleti kérelmet bírált el. Ebből 51
beadványt értékeltünk „nem engedélyezhetőnek”, 7 kérelem pedig nem engedélyköteles projektet
írt le (kizárólag szervdonor felhasználás, illetve etológiai vizsgálatok, melyek súlyossága nem érte el a
jogszabályi alsó küszöböt). Az engedélyezett projektek közül 35-öt (20%) jelölt ki a Tanács
visszamenőleges értékelésre, mert a projekt „súlyos” besorolású kísérletet tartalmazott. A nem
szakmai összefoglalót 95 esetben találtuk nem megfelelőnek (hiányosnak és/vagy túlságosan szakmai
nyelvezetűnek), és írtuk elő újrafogalmazását; ez az engedélyezett kérelmek 56 %-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 ismét javulást mutatott az előző évhez képest (29%-ról 22%-ra), a
nem megfelelő nem szakmai összefoglalók aránya azonban - sajnálatos módon - jelentősen
emelkedett a megelőző 31%-ról; tavaly a kérelmek több mint felében kellett módosítani.
2016-ban az ÁTET elvégezte az első és eddig egyetlen visszamenőleges értékelést, amelynek során
nem állapított meg eltérést a projektkérelemben előzetesen leírtakhoz képest az ártalom, haszon és
a 3R elvek érvényesítése tekintetében.
2015-ben az ÁTET a jogszabályban nevesített egyéb feladatok közül tanácsadás keretében két
esetben a felhasználók, egy esetben a hatóság megkeresésére adott írásos szakmai véleményt. A
nemzetközi kapcsolatépítés keretében a testület elnöke részt vett a 2016 decemberében az EU
Bizottság által Brüsszelben megrendezett “Non-Animal Approaches – The Way Forward”
konferencián, valamint a hozzá kapcsolódó, a holland nemzeti bizottság által szervezett 'Phasing out
animal experiments, the next steps: applying openness, scientific justification and transparent
reporting' szimpóziumon.
A fenti feladatokon túlmenően a 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet az állatkísérletek tervezésére és
végzésére jogosultságot adó kötelező tanfolyamok hivatalos elismerését (akkreditálását) is az ÁTETre bízta. Ennek keretében több hónapos eljárások végén a Tanács 2015 decemberében kettő, majd
2016 tavaszán újabb három, a jogszabályoknak megfelelő tanfolyam elismerési okiratát adta ki. Az
akkreditált tanfolyamok listája a NÉBIH honlapon megtalálható.
Az elektronikus kérelem-feldolgozási rendszer kiépítése 2016-ban nem haladt előre. A rendszer
hiánya, sajnos, nagymértékben hátráltatja a Tanács munkáját, és jelentős adminisztratív többlet
terhet ró az ÁTET tagjaira.
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