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A Munkahelyi Állatjóléti Bizottság (MÁB) a Szenátus által elfogadott működési 

szabályzat szerint, - az eddigi gyakorlatnak megfelelően - a tudományos rektor-helyettes 

felügyelete alatt végzi munkáját, egyben statisztikai adatszolgáltatási kötelezettsége van a 

Nemzeti Élelmiszerlánc-Biztonsági Hivatal (NÉBIH) felé. Annak érdekében, hogy 

egyetemünk teljes mértékben meg tudjon felelni a törvényi szabályozásnak, folyamatosan 

tartjuk a kapcsolatot az állatkísérletekért felelős szervek képviselőivel (NÉBIH és az 

Állatkísérleti Tudományos Etikai Tanács (ÁTET).  

Bizottsági ülés: 2017. február 13. - Az ülésről emlékeztető készült.  

Az ülésen a bizottság 10 tagja vett részt. A bizottság megtárgyalta az éves továbbképzés 

tapasztalatait , valamint beszélt az éves Kísérleti állatok-állatkísérletek kurzusról.  A bizottság 

éves feladata a kutatóhelyekkel történő konzultáció, melynek keretében a megbízott tagok 

felmérik az állattartó helyiségek megfelelőségét, szükség esetén tanácsokat adnak. Felhívják a 

kutatók figyelmét az éves adatszolgáltatási kötelességükre. Cél a projektengedély nélkül 

folytatott kísérletek megszűntetése, mely a törvény által nem engedélyezett.  

A 2016. évi statisztikai jelentések határidőn belül elküldésre kerültek a Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz. A 2016. évben egyetemünkön 162 db sertés, 156 db 

tyúk, 5911db patkány, 104 db nyúl, 5510 db egér, 8 db kutya; összesen: 11851 db állat került 

kísérletben felhasználásra. Szervdonorként pedig 4352 db egér, 2 db hüllő, 240 db 

tengerimalac, 27 db hal, 20 db karmosbékaféle, 1240 db patkány; összesen: 5852 db állat 

került felhasználásra. 

A megbeszélés másik fontos témája a 2017 évi telephely ellenőrzések, konzultációk 

előkészítése. A MÁB-ra háruló ellenőrzési kötelezettség megfelelő kezelése érdekében az 

egyetem területén jelenleg működő 21 telephely ellenőrzésének jogkörét a bizottsági tagok 

között felosztottuk. Ennek megfelelően a bizottsági tagjai konzultáció keretében valamennyi 

telephelyet meglátogatták. A tapasztalatokat egy egységesen kialakított "check" listán 

rögzítették, majd az eredményről az érintett intézetvezetőket tájékoztattuk illetve az így nyert 

adatok alapján készült el az évi statisztikai jelentésünk is. Az éves konzultáción, a bizottság 

tagjai, mint megbízott konzulensek felhívták a figyelmet, hogy minden intézetnek újra kell 

engedélyeztetni a telephely működtetését. Az ellenőrzés során kitöltött kérdőívek fontos 



elemei a bizottság operatív munkájának. Felmértük az állatkísérletekkel foglalkozó 

intézetekben az aktuálisan folyó kutatási projekteket, valamint az intézeti dolgozók 

képesítését/annak hiányát az állatkísérletek végzésére vonatkozóan. Az intézetvezetőknek 

ezzel kapcsolatban levelet küldtünk, melyben kértük a Bizonyítvánnyal  nem rendelkező 

munkatársak kurzusra jelentkezését. Ennek megfelelően egyetemünkön az összes állatokkal 

dolgozó munkatárs rendelkezik már a kísérlet végzésére jogosító bizonyítvánnyal.  

A helyzetértékelésen túl a konzultáció további célja az volt, hogy segítséget illetve 

tanácsot adjon a felmerülő problémák megoldásában is. Ez azért is fontos, mert a NÉBIH 

szakemberei bármikor ellenőrizhetik az állatokat tenyésztő és felhasználó helyeket (akár 

előzetes jelzés nélkül is).  

Oktatás 

 „A Kísérleti állatok-állatkísérletek” kurzus az idén két alkalommal került 

megrendezésre. Az egyik kurzus a veszprémi székhelyű CiToxLab Hungary Kft által kért 

kihelyezett kurzus volt, amely május 25 és október 24. között került megrendezésre. A 

kurzust „A” szinten 43, „B” szinten 16 fő fejezte be eddig. A szokásos évi  novemberi 

kurzusra  „A” szinten 14 fő vesz részt, „B” szintre 79 fő jelentkezett (ebből 52 fő PhD 

hallgató) és van 5 angol nyelvű hallgató, akiknek a kurzust külön tartjuk meg.   

A kurzus a Doktori Iskola központi szervezésű, kötelezően választható rendezvénye. Két 

szinten zajlik a képzés "A" szinten az állatgondozók és asszisztensek 20 óra elméletet 

hallgatnak és 20 óra gyakorlaton vesznek részt. A "B" szintű képzés a diplomásoké, ahol 60 

óra elmélet és 20 óra gyakorlat zajlik. Az előadások egy részét egyetemi oktatók, másik részét 

külső intézetekből, egyetemekről, cégektől jövő előadók tartják. Az előadások és gyakorlatok 

magas színvonalúak, a 40/2013 (II.14.) Kormányrendelet oktatási elvárásainak teljes 

mértékben megfelelnek. A kurzus végén a hallgatók kétnyelvű bizonyítványt kapnak. A 

tanfolyamot az ÁTET által delegált akkreditációs bizottság 2016.január 19-án akkreditálta és 

AA2.0/ 2015 számon nyilvántartásba vette, ennek megtörténtét a NÉBIH honlapján 

közzétette. Az elismerő határozat 2020. december 31-éig érvényes.A Doktori Tanács az idén 

500 000 Ft támogatást biztosított a magyar nyelvű PhD hallgatók oktatására. 

Az éves továbbképzést 2017-ben április 21-én szerveztük meg. A Charles River cég 

képviselője tartott előadásokat "Genetic Stability Programs for Inbred and Outbred 

Laboratory Mice and Rats" és “Alzet Osmotic Pumps - function and use in experimental 

research” címmel. 



 Azok kaptak igazolást, hogy részt vettek a törvény által előírt éves képzésen. Ez 36 embert 

érintett. Sajnos az éves továbbképzésen való részvétel igen alacsony az egyetemen, ami 

veszélybe sodorhatja a projektek engedélyezését. 

Honlap 

A MÁB honlapot működtet (http://semmelweis.hu/allatjoleti-bizottsag), melyen a 

legfontosabb információk érhetők el. Felkerült az új Egyetemi Állatvédelmi Szabályzat, 

illetve a Kormányrendelet előírásainak megfelelően módosított projekt engedélykérő lapok. 

 

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy oktatási tevékenységünk országos szinten is 

kiemelkedő. Egyetemünkön a tervezett összes állatkísérlet egyedi és előzetes 

engedélyeztetése, jóváhagyása, illetve az engedélyeztető hatósághoz való továbbítása is a mi 

feladatunk. 2017-ben 15 kísérleti kérvény megírásában segédkeztünk.  Ezek teljesítése 

jelentős adminisztrációs teherrel jár. A munkát legnagyobb részben a MÁB elnöke és titkára 

valamint a Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézetet munkatársai a munkaköri leírásukban 

vállaltakon felül, túlterhelve, anyagi juttatás nélkül végzik. Mivel a MÁB nem rendelkezik 

semmilyen anyagi forrással, ezért minden adminisztrációs és anyagi terhet eddig is az 

Intézetünk vállalt magára. Ez azonban immáron meghaladja lehetőségeinket. 

 

Ahogy az elmúlt évben, ezúttal is kérem Rektor Úr támogatását, tegye lehetővé a 

MÁB számára egy önálló főállású adminisztrációs munkatárs alkalmazását. Amennyiben ez 

nem lehetséges, a MÁB részére működési keretet biztosítani szíveskedjék, melyből 

lehetőségünk lenne a munkatársak többletmunkájának és a működés során felmerülő dologi 

kiadások finanszírozására.  

 

Budapest, 2017. október 31. 
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