
A Bizottság működési rendje

A Semmelweis Egyetem Munkahelyi Áilatj óléti Bizottságának
működési rendje

A Szenátus azEgyetem egészére kiterjedő hatáskörrel hozta létre a Munkahelyi Áttat3Oteti
B izottságot vél ernóny ező, j av aslattevő, döntés - előkészitő és e1l enőrző fel ad atok
e|Iátására a tudományos rektorhelyettes felügyelete alatt. A Bizottság elnökét és íagtrait az
Egyetem rektora bízza meg.

Az Egyetemi Ánatrusérleti Bizottság tevékenységi köre:
-azBgyeternAllatvédelmiszabáIyzatánakkarbantartása
- az j+llatvédelmi szab ály zatban fo gl altak vé grehaj tás ának fo lyamato s ell enőrzé se

- az állaths ér1 etek sz akmai - etikai felü gyel ete

- az állat|<tsérletekkel összefiiggő, jogszabályokkal előírt adatszolgáItatás biztosítása

- az állatold<al foglalkoző és az állatkísérletek végzésére jogosult személyek
oktatásának, képzésének szervezése, ahozzékapcsolódó vizsgák lebonyolítása

- az intézmény kísérleteinek állatjóléti felügyelete, beleértve azon elernek meghatározáséú.,
amelyek révén tovább fokozható a helyettesítés, csökkentés és tökéletesítés követelményének
való megf,elelés;

- az áIlatkíserletekkel összefiiggő nyilvantartások vezetése, statisztikák elkészítése

- kapcsolatt artás az állatvédelmi hatósággal/felügyeleti szervekkel

- a tanácsadás állatjóléti kérdésekben a személyzet számára a következő témákban:
a) az állatok beszerzését, elhelyezését, gondozását és felhasználását érintő állatjóléti
kérdések,
b) a helyettesítés, csökkentés és tökéletesítés követelményének alka|mazására
vonatkozó technikai és tudományos fejlernények,
c) az állatok újbóli kihelyezését elősegítő rendszerekkel kapcsolatban, beleértve a
kihelyezendő állatnak a közösségbe való megfelelő visszailleszkedését is;

- a kísérletek 41. § (2) bekezdése szerinti előzetes jóváhagyása.

Az Egyetemi ÁUatrusérleti Bizottság összetétele:
A Bizottságban biztosítani kell valamennyi állathá.zi telephely kepviseletét.
Ennek megfelelően tagtraí az alabbíak:

- a NET Áttatnazvezetője

- a NET képviselője

- ar lOl<Tílzoltő utcai Tömb képviselője

- az ÁOl<Er- és Szívsebészeti Klinika kepviselője
- a FOK képviselője

- a GYTK képviselője

A Munkahelyi Áilatjóléti Bizottság üléseinek előkészítése:
A Munkahelyi Allatjóléti Bizottság szükség szerint, óvi rendszerességgel ülésezik, üléseit az
elnök és a titkár készíti elő.
A Bizottság ülésére csak alaposan előkészített, ajogszabályok és egyetemí szabélyzatok által
előírt rendelkezések figyelembevételével összeállított előterjesztés kerülhet.
A körültekintő és megalapozott döntéshozatal érdekében kerülni kell, hogy a napirendi
pontokhoz tartoző előterjesztéseket a Bizottság tagjai az ülésen kapjrák meg.
A napirenden szereplő témákkal összefiiggő dokumentáciőt az ülés előtt 5 nappal meg kell
kiildeni a Bizottság tagj ainak.



A Bizottság szükség esetén elektronikus és/vagy nyomtatott levelezés útján is elláthatja
feladatát. Ennek koordinálásáú. az elnök végzí.

A Munkahetyi Áilatj óléti Bizottság etj árási rendj e :

A Munkahelyi Allatjóléti Bizottság üléseit az elnök vezett.
Ennek körében:

- megnyida az ülést,

-közli a kimentéseket,

- megállapítj a a j elen1 év ő, szav azati j oggal rendelkezők szánát,
indíNányozza az előzetesen megktildött napirend jőváhagyását, indokolt esetben

módosítását,

- vezeti a vitát,

- összefoglalja, majd lezárla a napirendi pont vitáját, ismerteti a szavazás módját,

- elrendeli a szavazást,

- kihirdeti a Bizottság határozatát,

- berekeszti az ülést.
A Bizottsághatírozatképes, ha ülésén a szavazatijoggal rendelkező tagok több, mint a fele
jelen van. Határozatkeptelenség esetén az elnök 30 perc elteltével új bizottsági ülést hívhat
össze, amely a megielentek számától fiiggetlenül határozatképes.
A napirendi pontokat a Bizottság egyenként térgyalla. Az előzetesen kiktildött írásbeli
dokumentációhoz az előterj e s ztő szőb eli ki e gészíté s t fő zhet.
Az egyes napirendi pontok megvitatása után az elnök szavazást (személyi kérdésekben titkos
szavazást) rendelhet el. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
A Bizottság jogosult azEgyetenÁllatvédel-i SzabáIyzatában foglaltak megsértése esetén az
állatkísérlet azonnalt leállitásár a.

A Munkahelyi Álht3Oléti Bizottság üléseiről emlékeztetőt kell készíteni, amely tartalmazza a
Bizottság állásfoglalásait, a végrehajtás határidejét és a végrehatásért felelős személy(ek)
nevét. A bizottsági munkával kapcsolatos dokumentáciőt a Kísérletes és Sebészeti Műtéttani
Intézet irattára őrzi.
A Bizottság egyes feladatok megoldására kiilső szakértőt is igénybe vehet.
A Bizottság elnöke - utólagos beszámolási kötelezettséggel - teljes jogkörrel kepviseli a
Munkahelyi Áttat3Ota Bizottságot mind egyetemi, mind egyetemen kívüli forumokon.

Budapest, 20l6.június 01.


