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„Minden bizonnyal a 
felfedezés öröme a 
legelevenebb öröm, 
amit az emberi elme 
valaha is átélt.”

Claude Bernard
             (1813-1878)



„This is a 
wonderful time, 
(...) probably the 
most exciting time 
ever in the history 
of biology...”

Harold E. Varmus 
(1997)



BIOBANK DEFINÍCIÓ

A 2004/5-ös magyar törvénykoncepció 
szerint:

„Biobank:
Emberi biológiai anyagmintákat tartalmazó 
gyűjtemények, amelyeket főként 
gyógyítási, kutatási célból hoznak létre. A 
genetikai vizsgálatok céljára gyűjtött 
mintákon kívül minden sejt-, szövetmintát 
vagy humán biológiai anyagot tartalmazó 
gyűjtemény(...)”



TOVÁBBI BIOBANK TÍPUS

Egyes szerzők (pl. G. Hermerén) szerint:
Biobank:

a gyűjtött és tárolt biológiai anyagokból 
kinyert információk összessége is.

Egészségtudományi adat/információs bank
 (Dán etikai bizottságok közös dokumentuma, 1996)



A BIOBANKOK JELENTŐSÉGE
Információ „aranybánya” ...

– az alapkutatók (orvosbiológiai, társadalomtudományi)
– a kísérleti fejlesztők, biotechnológiai vállalkozások, 

gyógyszergyártók
– a klinikai orvostudományok művelői
– egészségügyi intézmények, egyetemek
– üzleti alapú biztosítók, irányított betegellátási szervezetek
– népegészségügyi stratégiák kidolgozói 
– hatóságok, bűnüldöző szervek
– nemzetpolitikai stratégák 
– globális politikai és gazdasági tényezők  

...számára.



NEMZETKÖZI KUTATÁSI TRENDEK
• A ritka monogénes rendellenességek mellett a 

gyakori komplex megbetegedések kutatása
• A nemzeti kutatási programok helyett 

regionális és nemzetközi együttműködések
• A hagyományos biobanki vizsgálódások 

helyett mindinkább humán genetikai/genomikai 
adatbázisok elemzése, feldolgozása a 
bioinformatika bekapcsolásával

• A kis populációk vizsgálatáról a nagy – akár 
több százezres – populációk vizsgálata



Van-e szüksége a tudománynak Van-e szüksége a tudománynak 
és a technikának etikára?és a technikának etikára?
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ETIKAI DILEMMA

Hogyan aknázhatók ki úgy a biobank 
előnyei, hogy közben nem sérülnek az 
egyéni jogok, azaz a személyi integritás 
és a magánélet?

 
A személy tisztelete,           előnyök biztosítása 
   önrendelkezése                              mások számára
        EGYÉN      KÖZÖSSÉG



AZ ETIKAI ÉS JOGI 
NORMAALKOTÁS TRENDJEI

• Formálódó konszenzus számos etikai 
kérdésben 

• Fennmaradó nézeteltérések 
• A nemzeti és nemzetközi, ezenbelül 

európai kezdeményezések szaporodása 
és szakosodása

• Erősődő igény az elvek és a terminológia 
egységesítésére, összehangolására



ELVI ETIKAI KONSZENZUS

• Az emberi test fizikai integritása és a 
magánélet tisztelete alapvető emberi 
jog, amelynek megsértése ellenkezik az 
emberi méltósággal.

• A biológiai információt hordozó emberi 
eredetű anyag egy személy testének 
része (volt), a test pedig a személyi 
mivolt elidegeníthetetlen része.



• Egy személy testével ill. annak 
részeivel nem rendelkezhet más 
személy az illető beleegyezése 
nélkül.

• Az emberi eredetű biológiai 
anyagot nem lehet úgy kezelni, 
mint a többi információ-forrást.

ELVI ETIKAI KONSZENZUS



• Annak a személynek a kifejezett 
beleegyezése nélkül, akiből a 
biológiai anyag származik, senki 
sem használhatja fel azt, 
semmilyen célra.

• Az emberi test részei nem 
szabadalmaztathatók.

ELVI ETIKAI KONSZENZUS



TOVÁBBI KONSZENZUS-ELEMEK
• Biobank-típusokhoz igazított belegyezési 

mechanizmusok
• Azonosíthatóság, rekontaktus, beleegyezés 

visszavonás, eredményekről való tájékoztatás, 
hozzáférés kérdései

• A szakma és a társadalom közötti párbeszéd, 
együttműködés
– A jogi-etikai keretek kialakításában
– A populációs kutatások megvalósítása során

• Előny-megosztó törekvések: visszacsatolás az érintett 
populációhoz, 

• a gazdasági hasznosíthatóság feltételeinek kialakítása



NÉHÁNY VITÁS KÉRDÉS
• Magánfinanszírozás, magánérdekeltség befogadása
• Az eredeti beleegyezés és másodlagos 

minta/adatfelhasználás, átadás viszonya
• Magánélet védelme: anonimizáció vagy kódolás
• Személyes visszacsatolás: nagy populációkra 

kiterjedő vizsgálatok és személyes tájékoztatás, 
tanácsadás, stb.)

• A minta jogállása (tulajdon, rendelkezés, pénzügyi 
haszon)

• Irányítási, felügyeleti kérdések
• Folyamatos monitorozás
• Piaci szereplők, ipar bevonhatósága



JOGALKOTÁS:
TÖBBSÉGI ÁLLÁSPONT

• Az érintett emberi személy védelme 
szabályozást igényel

• Nem elegendőek az általános jogi keretek 
(egészségügyi tv., adatvédelmi tv., kutatás 
szabályozás)

• Nem elegendő a kutatásetikai kontroll
• A szabályozás szükséges a társadalmi 

bizalomhoz, elfogadottsághoz is
• A pozitív jog védelmet biztosít a kutatók 

számára az alaptalan támadásoktól



• A jogi szabályozás szükségtelenül és károsan 
akadályozza a kutatást

• Olyan gyors a tudományos és technológiai 
fejlődés, hogy azt nem képes követni adekvát 
jogszabályalkotás

• A felelős tudományos közösség képes a 
felelősség vállalására és az önellenőrzésre

• A nemzeti és nemzetközi jogszabályok, 
bürokráciák fékezik, megdrágítják, néha 
lehetetlenné teszik a tudományos munkát, az 
innovációs folyamatot.

JOGALKOTÁS:
KISEBBSÉGI ÁLLÁSPONT



A BIOBANKI SZABÁLYOZÁS 
ALAPELVEI

• A biobankot megfelelően el kell határolni a 
külvilágtól, hogy a benne tárolt információkhoz 
való hozzáférés szabályozható és 
ellenőrizhető legyen.

• A biobank nemkívánatos igénybevételének 
kizárása, az igénybevétel legitim céljainak 
meghatározása.

• Kellő rugalmasság az új alkalmazási területek 
és kutatási módszerek befogadásához.   



A JOGI SZABÁLYOZÁS FUNKCIÓI

• Normativ funkció
– az alapértékek kimondása

Integritás, önrendelkezés, magánélet védelme
• Protektív funkció

– Érték- és érdekkonfliktusok rendezése
– Hátrányos helyzetű csoportok védelme
– Kivételek, kivételes helyzetek szabályozása

• Technikai funkció
– Fogalmak, kompetenciák tisztázása
– Eljárásrendek megadása
– szükséges és elégséges feltételek megjelölése

A biobanki információhoz kapcsolódó tulajdonjogi és
   rendelkezési jogi viszonyok egyértelmű tisztázása



A JOGI SZABÁLYOZÁS LEGFONTOSABB 
RÉSZTERÜLETEI

• Jogosulatlan hozzáférés elleni védelem
• Az előre meghatározott és konkrétan engedélyezett célú 

felhasználás biztosítása
• Biobank regiszter létesítése
• A biobanki kutatási programokat értékelő független testület
• Az őrzött minták deperszonalizációja
• A perszonalizált adatok megfelelő kezelését biztosító 

mechanizmus/testület
• Megfelelő tájékoztatás
• Beleegyezés módjának, feltételeinek megadása
• Az érintettek személyi jogainak védelme, akaratának 

megismerése és tiszteletben tartása
• Diszkrimináció mentesség
• Financiális haszonszerzés lehetőségének kontrollja



NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁS 
SZÜKSÉGESSÉGE

• Még nincs megfelelő hatékonyságú 
nemzetközi norma

• Egyre fokozódik az emberi eredetű biológiai 
anyagok és adatok határokon keresztüli 
áramlása.

• Egyre nyilvánvalóbban és erőteljesebben 
jelentkeznek gazdasági érdekcsoportok, 
biotechnológiai, gyógyszeripari cégek.

• Számos érdekcsoport szorgalmazza az egyes 
nemzeti szabályozások összehangolását. 



FONTOSABB NEMZETKÖZI 
DOKUMENTUMOK

Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS),
International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving
Human Subjects (2002)

World Medical Association (WMA), Declaration on Ethical
Considerations regarding Health Databases (October 2002)

Human Genome Organization (HUGO), Statement on Human
Genomic Databases (December 2002)

UNESCO – General Conference, International Declaration on
Human Genetic Data, Geneva (2003)

World Health Organization (WHO), Genetic Databases – Assessing
the Benefits and the Impact on Human Rights and Patient Rights
(2003)



NEMZETI JOGALKOTÁS
Észtország:

Human Gene Research Act, December 13, 2000
Svédország:

Biobanks [Health Care] Act (2002: 297), May 23, 
2002 (Sweden)

Izland:
Act on Biobanks no. 1102000, May 13, 2000

Norvégia:
Act on Biobanks No 12, February 21, 2003

Magyarország: ?
Kész törvénytervezet, „elakadt” 2004



NEMZETI ETIKAI TESTÜLETEK 
ÁLLÁSFOGLALÁSAI

Danish Central Scientific-Ethical Committee, Council of Ethics, Medical 
Research Council:
Health science information banks - Biobanks (1996)

Israel Bioethics Advisory Committee:
Population- Based Large- Scale Collections of DNA Samples and 
Databases of Genetic Information (2002)

Australia Law Reform Commission: 
Essentially Yours, Part E: Human Genetic Databases (2003)

Franciaország – CCNE: 
Opinion 77, Ethical Issues Raised by Collections of Biological Material 
and Associated Information Data: 
“Biobanks”, “Biolibraries” (2003)

German National Ethics Council: 
Biobanks for Research (2004)

Canadian Biotechnology Advisory Committee:
Genetic Research and Privacy (on genetic biobanks) (2004)



NEMZETKÖZI FELMÉRÉSEK ÉS AKCIÓK

WORLD HEALTH ORGANIZATION
Human Genetic Databases: 
Towards a Global Ethical Framework Empirical study
of existing HGRDs and policy frameworks to design 
global HGRDs policies

EUROPEAN COMMISSION, DG V.
Survey on opinions from National Ethics 
Committees or similar bodies, public debate 
and national legislation in relation to human 
biobanks (Oct. 2004)



EGY HAZAI 
KEZDEMÉNYEZÉS



„A tudomány annyival 
növeli hatalmunkat, 
amennyivel csökkenti 
elbizakodottságunkat.”

Claude Bernard
(1813-1878)
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