Debreceni Egyetem

Kísérleti állatok felhasználásának
szabályzata

Debrecen, 2021. december 9.

Az állatkísérleteket jelenleg hazánkban „Az állatok védelméről és kíméletéről” szóló 1998. évi
XXVIII. törvény (továbbiakban: Ávtv), valamint az állatkísérletekről szóló 40/2013. (II. 14.)
kormányrendelet (Továbbiakban: Kormányrendelet) szabályozza. Ezek betartása a Debreceni
Egyetem keretein belül végzett állatkísérletekre - mind szakmai, mind társadalmi elvárások
miatt – kötelező.
1. Állatkísérletnek minősül állat kísérleti, oktatási vagy egyéb tudományos célból való - akár
ismert, akár ismeretlen kimenetelű, akár invazív, akár nem invazív - felhasználása, amely
az állatnak a helyes állatorvosi gyakorlat szerint kivitelezett tűszúrás által okozottal
egyenértékű vagy annál magasabb szintű fájdalmat, szenvedést, kínt vagy maradandó
károsodást okozhat, beleértve bármely olyan tevékenységet, amely állat születését beleértve a kikelést - eredményezi ilyen körülmények közé, valamint az ilyen állapotot
eredményező géntechnológiailag módosított fajtavonalak létrehozását és fenntartását. Az
állat ilyen felhasználása akkor is kísérletnek minősül, ha a fájdalom, szenvedés, kín vagy
maradandó károsodás kiküszöbölése céljából érzéstelenítést, fájdalomcsillapítást vagy
egyéb módszert sikeresen alkalmaznak. Nem minősül állatkísérletnek a nem kísérleti
jellegű, mezőgazdasági vagy állatorvosi tevékenység, illetve az állatok leölésének vagy
megjelölésének a természettudományok által elfogadott korszerű, kevéssé fájdalmasnak
tartott módszereinek alkalmazása, valamint az állatnak kizárólag a szervei vagy szövetei
felhasználása céljából történő leölése (Ávtv. 3. §.).
2. Állatkísérlet az Állatvédelmi törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott
esetek kivételével, kizárólag nyilvántartásba vett intézményben, engedély alapján
végezhető

(Ávtv.

26.

§).

Állatkísérlet

végzésének

engedélyezési

eljárását

a

Kormányrendeletben előírt formátumban lehet kezdeményezni az Egyetem Munkahelyi
Állatjóléti Bizottságánál (DE MÁB).
3. Állatkísérletre engedélyt:
-

a Munkahelyi Állatjóléti Bizottság jóváhagyásával,

-

az Állatkísérleti Tudományos Etikai Tanács (ÁTET) véleménye alapján,

-

a területileg illetékes Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi hatóság ad.

4. A Kormányrendelet 1.§. szerint kísérleti állatnak minősülnek az élő gerinces állatok beleértve az önállóan táplálkozó lárvaállapotú állatokat, valamint a rendes fejlődésük
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utolsó harmadában az emlősállatok magzatait - és az élő lábasfejűek, amelyeket kísérletben
történő felhasználására, kísérleti célú felhasználás érdekében való tartására, tenyésztésére
vagy szaporítására és szerveik vagy szöveteik kifejezetten tudományos vagy oktatási célú
felhasználásra történő tenyésztésére kerülnek. Kormányrendelet 3. §. által felsorolt fajok
egyedét csak akkor lehet kísérlet során felhasználni, ha azt kifejezetten e célra
tenyésztették.
5. A Kormányrendelet 30.§. leírtak alapján:
-

Kísérlet céljára az állatvédelmi hatóság által engedélyezett állatot szabad
felhasználni.

-

Az emberszabású majmok kísérleti célú felhasználása tilos.

-

Nem emberszabású főemlősök kísérleti célú felhasználása csak e törvény
végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén
engedélyezhető.

-

Háziasított állatfaj kóbor egyedét, valamint vadon befogott állatot – a (6)
bekezdésben foglalt kivétellel – kísérlet céljára felhasználni nem szabad.

-

Természetvédelmi oltalom alatt álló vagy nemzetközi természetvédelmi egyezmény
hatálya alá tartozó állatfaj egyedén, a törvényben meghatározott kivételekkel.

-

Az állatvédelmi hatóság e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meg- határozott
feltételek fennállása esetén mentességet adhat a (4) bekezdés alkalmazása alól.

6. A kísérlet teljes időtartama alatt, így a kísérletet megelőző időszakban, a kísérleti
beavatkozások során és azt követően, biztosítani kell a kísérletbe vont állatoknak a
megfelelő ellátást és környezeti feltételeket:
-

Az állatok nem tehetők ki számukra káros időjárási viszonyoknak.

-

Az állatok elhelyezésére szolgáló helyiség szigetelésének, fűtésének és szellőzésének
biztosítania kell, hogy a légkeringés, valamint a por és a gázok koncentrációja olyan
határértéken belül maradjon, amely nem ártalmas az elhelyezett állatokra nézve.

-

Az állatok elhelyezésére szolgáló helyiségek hőmérsékletét és relatív páratartalmát
az ott elhelyezett állatfajok és korcsoportok igényeinek megfelelően kell beállítani.
A hőmérsékletet naponta mérni és naplózni kell.
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-

Ahol a természetes fényviszonyok nem teszik lehetővé a nappalok és éjszakák
váltakozásának észlelését, mesterséges világítással kell gondoskodni egyrészt az
állatok

biológiai

szükségleteinek

kielégítéséről,

másrészt

a

megfelelő

munkakörülményekről.
-

A világítást az állattenyésztési műveleteknek és az állatok felügyeletének
megfelelően kell megválasztani.

-

Az állatfajok szükségleteinek megfelelő fényerősségről és szabályos fotoperiodicitásról kell gondoskodni.

-

Albínó állatok esetében a fényviszonyok megválasztásakor figyelembe kell venni az
állatok fényérzékenységét.

-

A zajszintek - beleértve az ultrahangot is - nem befolyásolhatják hátrányosan az
állatok jólétét.

-

A riasztóberendezések hangjának kívül kell esnie az állatok hallástartományának
leginkább hallható részén, amennyiben ez nem gátolja a hang ember általi
érzékelését.

-

Az

állatok

elhelyezésére

szolgáló

helyiségeket

adott

esetben

megfelelő

hangszigeteléssel és hangelnyelő megoldásokkal kell ellátni.
-

Ahol az állatot tartási helyén tartós napsugárzás érheti, biztosítani kell az árnyékba
vonulás és ott pihenés feltételeit (Kormányrendelet 21. §). A tenyésztő, beszállító és
felhasználó köteles a laborállat-gyógyászatban jártas állatorvost alkalmazni, aki
tanácsadói feladatokat lát el az állatok jólétével és kezelésével kapcsolatban.

7. A kísérleti állatot tenyésztő, beszállító és felhasználó intézmény köteles biztosítani, hogy
a létesítményben megfelelő számú személyzet álljon rendelkezésre. A személyzetnek
megfelelő képzésben és oktatáson kell részt vennie az alábbi tevékenységek bármelyikének
végzését megelőzően:
-

állat gondozása;

-

állaton végzett kísérlet;

-

kísérlet és projekt megtervezése;

-

állat leölése.
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8. Amennyiben a kísérlet folyamán az állat élete kioltásra kerül, akkor az állatot úgy kell
leölni, hogy az az állat számára a lehető legkevesebb fájdalommal, szenvedéssel és kínnal
járjon. Az állat leölése során alkalmazható módszereket a Kormányrendelet 4. melléklet 1.
táblázata tartalmazza. Az állatok leölése során törekedni kell arra, hogy az a többi állattól
elkülönített módon, az állat kimúlására utaló vizuális, szag- és hangingerek kizárásával
történjen. Az állat leölésére csak a tenyésztő, beszállító vagy felhasználó valamely
létesítményében kerülhet sor, és azt kizárólag a jogszabályban meghatározott
tevékenységhez kötött szakértelemmel rendelkező személy végezheti.
9.

Az állatokon végzett minden beavatkozást, a kísérlet lefolyatásának adatait naplóban kell
rögzíteni.

10. A kísérletvezető, minden naptári év elején, a jogszabályban megadott szempontok szerint,
statisztikai jelentést köteles adni, így az állatok kísérletekben történt felhasználására
vonatkozó előző évi statisztikai adatokat, köztük az alkalmazott kísérletek tényleges
súlyosságára és a felhasznált főemlős állatok eredetére és fajaira vonatkozó információkat
is, valamint a kizárólag szerveik vagy szöveteik felhasználása céljából leölt állatok számára
vonatkozó adatokat (40/2013. Korm.rendelet 51.§).
11. Az állatkísérletekre vonatkozó, jelentősebb, hatályos jogszabályok:
-

1998. évi XXVIII. törvény Az állatok védelméről és kíméletéről

-

244/1998 (XII.31.) Kormányrendelet, az állatvédelmi bírságról

-

Tanács 1999/575/EK határozata a kísérleti és egyéb tudományos célokra felhasznált
gerinces állatok védelmére vonatkozó európai egyezménynek a Közösség által történő
megkötéséről

-

Európai Bizottság 2007/526/EK számú ajánlása a kísérleti és egyéb tudományos
célokra használt állatok elhelyezésére és gondozására vonatkozó iránymutatásról

-

az Európai Parlament és a Tanács 2010/63/EU Irányelve (IX. 22.) a tudományos
célokra felhasznált állatok védelméről

-

40/2013. (II. 14.) Kormányrendelet az állatkísérletekről

-

1465/2013. (VII. 24.) Kormányrendelet az Állatkísérleti Tudományos Etikai Tanácsról

-

A Bizottság (EU) 2020/569 Végrehajtási Határozata a tudományos célokra
felhasznált állatok védelméről szóló 2010/63/EU európai parlamenti és tanácsi
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irányelv alapján a tagállamok által benyújtandó információk egységes formátumának
és tartalmának meghatározásáról
12. További részleteket illetően a jelen Szabályzathoz mellékletként csatolt a Debreceni
Egyetem Állatkísérleti Etikai Kódexe (1. számú Melléklet), és a Debreceni Egyetem
Munkahelyi Állatjóléti Bizottság (DE MÁB) Szervezeti és Működési Szabályzata (2.
számú Melléklet) az irányadó.
13.

A jelen „Kísérleti Állatok Felhasználásának Szabályzatát” a Debreceni Egyetem

Szenátusa a 2021. október 21. napján tartott ülésén a 16/2021. (X. 21.) szám alatti határozatával
fogadta el; rendelkezéseit 2021. október 22. napjától kell alkalmazni.
Az elfogadást követő módosításokat lábjegyzetek jelzik.

Debrecen, 2021. december 9.

Dr. Szilvássy Zoltán s.k.
rektor
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1. számú Melléklet

Állatkísérleti Etikai Kódex
Az állatkísérletek során az élet tiszteletét, az „Állatok védelméről és kíméletéről” szóló 1998.
évi XXVIII. törvény és az állatkísérletekről szóló 40/2013. (II. 14.) Kormányrendelet az által
megfogalmazott célokat messzemenően szem előtt kell tartani.
1. Amennyiben lehetséges, az állatkísérlet helyett élő állatok felhasználását nem igénylő,
tudományosan elfogadott módszert vagy vizsgálati stratégiát kell alkalmazni (Ávtv. 27.§).
2. Az állatkísérleteknek - tudományosan és szakmailag - megalapozottnak kell lenniük.
3. Az állatkísérletek végzésben részt vevő személynek, a Kormányrendelet 5. melléklet
„Oktatási és képzési minimumkövetelmények”-ben ismertettek szerinti képzéssel és
gyakorlattal kell rendelkeznie.
4. Állatkísérlet engedélyezési eljárását a Kormányrendeletben előírt formában a Debreceni
Egyetem Munkahelyi Állatjóléti Bizottságánál kell kezdeményezni.
5. Állatkísérlet a Debreceni Egyetem Munkahelyi Állatjóléti Bizottságának jóváhagyásával,
a

területileg

illetékes

Élelmiszerlánc-biztonsági

és

Állategészségügyi

hatóság

engedélyével, nyilvántartásba vett intézményben végezhető. Állatkísérlet elvégzésére
akkor kerülhet sor, ha az ÁTET az állatkísérletet a jogszabály szerinti projektértékelés
során kedvezően bírálja el.
6. Az állatkísérlet során felhasznált állatok számát a lehető legnagyobb - a kísérlet
eredményességét még nem veszélyeztető - mértékben csökkenteni kell;
7. A kísérletek súlyosság szerint a következők lehetnek a Kormányrendelet 2. §. szerint:
-

érzéstelenítéses-túlaltatásos kísérlet: teljes mértékben általános érzéstelenítésben
végzett kísérlet, amely után az állat nem nyeri vissza az eszméletét;

-

enyhe kísérlet: olyan kísérlet, amely során az állatot valószínűsíthetően rövid ideig
tartó enyhe fájdalom, szenvedés vagy kín éri, valamint az olyan kísérlet, amely során
az állat jóléte vagy általános állapota nem romlik számottevően;

-

mérsékelt kísérlet: olyan kísérlet, amely során az állatot valószínűsíthetően rövid ideig
tartó mérsékelt fájdalom, szenvedés vagy kín, vagy hosszú ideig tartó enyhe fájdalom,
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szenvedés vagy kín éri, valamint olyan kísérlet, amely során az állat jóléte vagy
általános állapota valószínűsíthetően mérsékelten romlik;
-

súlyos kísérlet: olyan kísérlet, amely során az állatot valószínűsíthetően súlyos
fájdalom, szenvedés vagy kín, vagy hosszú ideig tartó mérsékelt fájdalom, szenvedés
vagy kín éri, valamint olyan kísérlet, amely során az állat jóléte vagy általános állapota
valószínűsíthetően jelentősen romlik.

8. Egy vagy több kísérlet során már előzőleg felhasznált állatot egy újabb kísérletben
ismételten felhasználni olyan esetben, amikor egy másik, kísérletben korábban még fel nem
használt egyed is felhasználható lenne, kizárólag abban az esetben lehet, ha:
-

az előző kísérlet(ek) tényleges súlyossága „enyhe” vagy „mérsékelt” volt;

-

az állat általános egészségi állapota és jóléte dokumentáltan helyreállt;

-

az új kísérlet súlyossági besorolása enyhe, mérsékelt vagy érzéstelenítésestúlaltatásos; és

-

az ismételt felhasználás összhangban áll az állatorvosi javaslattal, amely figyelembe
veszi az állatot teljes életútja során érő hatásokat.

9. A tenyésztés, szaporítás, elhelyezés és gondozás, valamint a kísérlet során alkalmazott
módszereket a lehetséges mértékben tökéletesíteni kell az állati fájdalom, szenvedés, kín
vagy maradandó egészségkárosodás elkerülése vagy a lehető legkisebb mértékűre
csökkentése érdekében.
10. Állatkísérletek során tenyésztő, beszállító és felhasználó köteles nyilvántartást vezetni:
-

a tenyésztett, beszerzett, kiszállított, kísérletekben felhasznált, szabadon engedett vagy
újból kihelyezett állatok számáról és fajáról;

-

az állatok eredetét igazoló adatokról, és annak tényéről, hogy kísérletben való
felhasználásra tenyésztették-e azokat;

-

az állatok beszerzésének, kiszállításának, szabadon engedésének vagy újbóli
kihelyezésének időpontjáról;

-

az egyes létesítményekben elpusztult vagy leölt állatok számáról és fajáról, valamint a
halál okáról, amennyiben az ismert; és

-

a felhasználók esetében az állatokat felhasználó projektekről.
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A nyilvántartásban szereplő adatokat a létesítmény öt évig köteles megőrizni
(Kormányrendelet 30. §. (1) és (2) pontjai).
11. A tenyésztő, beszállító és felhasználó köteles minden kutyával, macskával és főemlős
állattal kapcsolatban nyilvántartást vezetni:
-

az állatok azonosító adatairól;

-

az állatok születési helyéről és idejéről, amennyiben ismert;

-

az állatok azon jellemzőjéről, hogy kísérletben való felhasználásra tenyésztették-e;

-

főemlős állat esetében azon jellemzőről, hogy fogságban tenyésztett főemlős állat
utóda-e.

Minden kutyáról, macskáról és főemlős állatról egyéni eseménynaplót kell vezetni
mindaddig, amíg az állatot az e rendelet szerinti célokból tartják. Az eseménynapló a
születéstől vagy az azt követő lehető legkorábbi időponttól kezdődik, és tartalmazza az
adott állat szaporodására, egészségi állapotára, vakcinázottságára és közösségi helyzetére
vonatkozó releváns adatokat, valamint azon projektek adatait, amelyekben az állatot
felhasználták. A nyilvántartásban szereplő adatokat a létesítmény az állat kimúlásától vagy
újbóli kihelyezésétől számított három évig köteles megőrizni. Újbóli kihelyezés esetén az
állatot az említett egyedi eseménynaplóból származó, az állatorvosi ellátásra és a közösségi
helyzetre vonatkozó tájékoztatás kíséretében kell kihelyezni (Kormányrendelet 31. § (1),
(2), (3) pontjai).
11. Az állatokon végzett beavatkozást, a kísérlet lefolytatásának adatait naplóban kell
rögzíteni.
12. A kísérletben felhasznált állatok számáról a kísérletvezető a megadott szempontok szerint,
évente, statisztikai jelentést köteles adni.
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2. számú Melléklet

Debreceni Egyetem Munkahelyi Állatjóléti Bizottság (DEMÁB)
Szervezeti és Működési Szabályzata
1. Debreceni Egyetem Munkahelyi Állatjóléti Bizottság (DEMÁB) feladatai a
Kormányrendelet 39. § (1) alapján:
1.1. A Debreceni Egyetem állatkísérleti szabályzatának elkészítése, végrehajtásának
ellenőrzése.
1.2. A Debreceni Egyetem területén folyó állatkísérletek állatjóléti felügyelete, beleértve
azon elemek meghatározását, amelyek révén tovább fokozható a helyettesítés,
csökkentés és tökéletesítés követelményének való megfelelés.
1.3. A Debreceni Egyetemen a kísérlet vezetésére és végzésére, az állatok gondozására
jogosult személyek oktatásának, képzésének szervezése.
1.4. A Kormányrendelet 35. § (3) és (8) bekezdésében említett vizsgák lebonyolítása;
1.5. Tanácsadás állatjóléti kérdésekben a Debreceni Egyetem kutatásban részt vevő
személyzete számára a következő témákban:
-

Az állatok beszerzését, elhelyezését, gondozását és felhasználását érintő állatjóléti
kérdések.

-

A helyettesítés, csökkentés és tökéletesítés követelményének alkalmazására
vonatkozó technikai és tudományos fejlemények.

-

Az állatok újbóli kihelyezését elősegítő rendszerekkel kapcsolatban, beleértve a
kihelyezendő állatnak a közösségbe való megfelelő visszailleszkedését is.

1.6. Az állatkísérletek a Kormányrendelet 41. § (2) bekezdése szerinti előzetes jóváhagyása.
1.7. A Debreceni Egyetem Munkahelyi Állatjóléti Bizottsága a Kormányrendeletben előírt
feladatok mellett, jelentős adminisztratív tevékenységet is folytat.
-

A DEMÁB telephelyén az egyik helységben működik a DEMÁB Iroda, melynek
munkatársa

a

DEMÁB

irodavezetője,

aki

a

DEMÁB

adminisztrációs

tevékenységeit végzi.
-

A Bizottság titkársága regisztrálja, nyilvántartásban veszi a beérkezett állatkísérlet
végzésére szóló engedély iránti kérelmeket, majd a Bizottság támogató elbírálása
után továbbítja a Megyei Kormányhivatal felé. A Megyei Kormányhivatal, az
Állatkísérleti Tudományos Etikai Tanács (ÁTET) szakértői véleményének
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figyelembevételével, meghozott határozatát a DE MÁB fogadja, iktatja, archiválja
és továbbítja a kérelmező felé.
-

A Bizottság tartja nyilván a felhasználó és tenyésztő létesítményeket, valamint

-

évente fogadja és összesíti a kísérleti célból felhasznált állatok számát tartalmazó
statisztikai jelentéseket, majd továbbítja a területileg illetékes hatóság felé.

1.8. A DEMÁB önálló helységekkel működik az alábbi helyen:
-

Debreceni Egyetem I. Klinikai Telep, volt III. sz. Nővérszálló földszintje (4032
Debrecen, Nagyerdei krt. 98.). Postai címe: 4002 Debrecen, Pf. 400.

-

Telefonszám: Közvetlen: +36-52-419-288. Fax: +36-52-419-288; vagy 56838
mellék. Belső mellék: 55055 (DEMÁB elnök), 54184 (DEMÁB Iroda), 54530 (DE
főállatorvos, DEMÁB titkár).

1.9. A DEMÁB megnevezése magyarul:
Debreceni Egyetem Munkahelyi Állatjóléti Bizottság (DEMÁB)
DEMÁB megnevezése angolul:
University of Debrecen Committee of Animal Welfare
1.10. A DEMÁB rendelkezik hivatalos angol és magyar nyelvű pecséttel. A magyar nyelvű
körpecsét felirata: Debreceni Egyetem Munkahelyi Állatjóléti Bizottság (közepén a
magyar címerrel). Az angol nyelvű körpecsét felirata: University of Debrecen
Committee of Animal Welfare (közepén a magyar címerrel).
2. Munkahelyi Állatjóléti Bizottság Szervezete
2.1.

1

A Debreceni Egyetem Munkahelyi Állatjóléti Bizottság tagjait a Debreceni Egyetem

vezetője vagy átruházott jogkörrel a tudományos rektorhelyettes nevezi ki, a
társadalmi résztvevőket felkéri a Bizottságban való részvételre.
2.2. A Debreceni Egyetem Munkahelyi Állatjóléti Bizottsági tagság személyre szóló
megbízás, amely ellátásáért sem az elnök, sem a tagok anyagi juttatást nem kapnak.
2.3. 2A DEMÁB összetétele: A DEMÁB 9 fős testület. Az elnökön kívül 6 tag kapcsolódik
a Debreceni Egyetemhez; az alábbi karok arányos képviseletét biztosítani kell:
Általános Orvostudományi Kar, Fogorvostudományi Kar, Gyógyszerésztudományi
Kar, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar. A
Debreceni

1
2

Egyetemmel

jogviszonyban

nem

álló

szakmai

Módosította a 34/2021. (XII. 9.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2021. december 10-től.
Módosította a 34/2021. (XII. 9.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2021. december 10-től.
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tagok

(2

tag)

kapcsolódhatnak Debrecen városához, hivatalos állatorvosi szervez vagy független
civil szervezethez egyaránt. Mindez a széleskörű rálátást és kapcsolattartást biztosítja,
minden tagra vonatkozik a titoktartás.
2.4. A Debreceni Egyetem Munkahelyi Állatjóléti Bizottság elnökét az Egyetem rektora
vagy átruházott jogkörrel a tudományos-rektorhelyettes nevezi ki, vagy hívja vissza.
Feladatai:
-

A Bizottság munkájának irányítása,

-

Szervezési és adminisztrációs munka felügyelete,

-

Kapcsolattartás és tájékoztatás az egyetem vezetése részére,

-

Kapcsolattartás a jogszabályokban megjelölt szervekkel,

-

Az állatvédelemmel kapcsolatos témákban nyilatkozattételre, az elnök jogosult,
melyet alkalmanként átruházhat.

2.5. Az elnökhelyettes a Bizottsági tagok közül az elnök előterjesztése alapján titkos
szavazással

megválasztott

személy.

Feladata

az

elnök

távollétében

annak

helyettesítése, illetve megbízás alapján meghatározott feladatok ellátása.
2.6. A tagok Bizottsági munkában való részvétele megbízás, illetve felkérés alapján
történik. Megbízásuknak legjobb tudásuk szerint, pártatlanul kötelesek eleget tenni. Az
itt nyert információk titoktartási kötelezettség alá tartoznak.
2.7. A Bizottság tagjai - halaszthatatlan elfoglaltságuk miatt - az általuk előre megnevezett
személlyel helyettesíthetők; a helyettesítőkre a tagokra vonatkozó szabályok
érvényesek. A helyettesítőt a távolmaradó írásban bízza meg. A megbízás egy
alkalomra szól, és a mindenkori jegyzőkönyvhöz csatolandó. A megbízott teljes
jogkörrel vesz részt a Bizottság munkájában.
2.8. A DEMÁB tagság megszűnhet lemondással, megbízás visszavonásával, ill. egyéb
okból történő távozással.
2.9. A DEMÁB titkárát az Egyetem vezetője nevezi ki. Bizottság titkára ügyvezető,
szavazatra nem jogosult.
Feladatai:
-

Rendszerezi, nyilvántartja a beérkezett állatkísérlet végzésére szóló engedély
iránti kérelmeket.

-

Gondoskodik arról, hogy a Debreceni Egyetem területén végzett állatkísérletek
hatósági engedélyeztetési eljárása az érvényben lévő jogszabályok szerint
történjen.
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-

Az állatkísérlet végzéséhez szóló engedély iránti kérelem elkészítéséhez igény
szerint segítséget nyújt.

-

Előkészíti a Bizottság üléseinek személyi és technikai feltételeit.

-

Az ülésen a kérelmeket - kellő részletességgel – előterjeszti.

-

A Bizottság ülésein témánként nyilvántartja a szavazatok eredményét, az ott
elhangzottakról, határozatokról feljegyzést készít.

-

Elvégzi,

illetve

elvégezteti

az

állatkísérletek

engedélyeztetésével,

nyilvántartásával kapcsolatos adminisztrációt.
-

Az elnököt - naprakészen - tájékoztatja az állatkísérletekkel, állatházakkal
kapcsolatos eseményekről.

-

Tervezett és rendkívüli állatházi szemlékről feljegyzést készít; ezeket a
feljegyzéseket megküldi az érintetteknek és a másolati példányt az iktatóban
archiválja. Az állatházi szemlékről a legközelebbi Bizottsági ülésen és írásban is
beszámol. A működő állatházakban előre meghatározott szempontok alapján,
évente néhány alkalommal a Bizottság 1-1 tagja, a titkárral együtt helyszíni
szemlét tart, és arról feljegyzés készül.

-

Állatkísérletekkel kapcsolatos jogszabályokat, az esetleges változásokat a
Debreceni Egyetem Munkahelyi Állatjóléti Bizottság honlapján megjeleníti.

3. A Debreceni Egyetem Munkahelyi Állatjóléti Bizottság működése
3.1.

A Debreceni Egyetem köteles a Munkahelyi Állatjóléti Bizottság működési feltételeit
biztosítani. (Kormányrendelet 38. §)

3.2. A Bizottság szükség szerinti gyakorisággal, de évente legalább négy alkalommal
ülésezik.
3.3. A Bizottság üléseit az elnök döntése alapján a titkár hívja össze.
3.4. A meghívót az ülést megelőzően - rendkívüli esetet kivéve - legalább egy héttel a titkár
küldi ki, amelynek tartalmaznia kell az ülés időpontját, helyét és a napirendi pontokat.
3.5. A Bizottság határozatot kizárólag az ülésein hozhat.
3.6. A Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon a tagjainak legalább a fele részt vett.
A szavazás, titkos szavazás formájában, személyesen, elektronikusan vagy telefonon
történhet. A Bizottság a határozatait egyszerű szavazattöbbséggel hozza. Indokolt
esetben, a bizottsági ülés és a szavazás, elektronikus (online) ülés és telefonos szavazás
formájában is levezethető.
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