A Semmelwies Egyetem
Tanácsának

61/2003. (VI. 19.) ET. számú
határozata
az Egyetem ÁLLATVÉDELMI SZABÁLYZATÁ-ról
Az állatok védelmérol és kíméletérol szóló, 2002. évi LXVII. törvénnyel módosított
1998. évi XXVIII. törvény [Tv.], az állatkísérletek végzésérol szóló, 103/2002.
(V.10.) Korm. számú rendelettel módosított 243/1998. (XII.31.) Korm. számú
rendelet [R.] , továbbá a földmuvelésügyi és vidékfejlesztési miniszternek, a
környezetvédelmi miniszternek, valamint a gazdasági miniszternek a kísérleti
állatok tenyésztésének (szaporításának), tartásának, szállításának és forgalomba
hozatalának szabályairól szóló, 58/2002. (VII.17.) FVM – KvVM – GKM számú
együttes rendelettel módosított 36/1999. (IV.2.) FVM -KöM-GM számú együttes
rendelete [R.] alapján az Egyetemi Tanács az alábbi ÁLLATVÉDELMI
SZABÁLYZAT módosított szövegét az alábbiak szerint állapítja meg.

I. BEVEZETÉS
Sz.1. A szabályzat célja a tudományos és oktatási célból végzett kísérleteknél
alkalmazott állatok tenyésztésének (szaporításának), tartásának és a
velük folytatott kísérletek rendjének megállapítása.
Tv.3.§9.Állatkísérlet: állat kísérleti vagy egyéb
tudományos célból való felhasználása, amely
esetleg az állatnak fájdalmat, szenvedést, tartós
nélkülözést vagy maradandó károsodást okozhat –
beleértve bármely olyan tevékenységet is a
kísérlet során, amely állat születését
eredményezi ilyen körülmények közé – és amely az
állat kísérletre való elokészítésével kezdodik,
és akkor fejezodik be, amikor további
megfigyelést már nem végeznek a kísérlet
érdekében; az állat ilyen felhasználása akkor is
kísérletnek minosül, ha a fájdalom, szenvedés,
tartós nélkülözés vagy maradandó károsodás
kiküszöbölése céljából végzett altatást,
fájdalomcsillapítást vagy egyéb módszert
sikeresen alkalmaznak;

II. A KÍSÉRLETI ÁLLATOK BESZERZÉSE ÉS SZÁLLÍTÁSA

Sz.2. Az állatok vásárlásánál és tenyésztésénél (szaporításánál) az állatok
védelmérol és kíméletérol szóló, 2002. évi LXVII. törvénnyel módosított
1998. évi XXVIII. törvény 31.§-ában, valamint az állatkísérletek
végzésérol szóló, 103/2002. (V.10.) Korm. számú rendelettel módosított
243/1998. (XII.31.) Korm. rendelet 7.§ (1) bekezdésében foglaltak
irányadók.
Tv.31.§ (1) Kísérleti célra állatot tenyészteni
(szaporítani), tartani, szállítani,
valamint forgalomba hozni a tartás helye
szerinti állategészségügyi hatóság
engedélyével szabad.
(2) Kísérlet céljára – külön engedély hiányában – kizárólag az e célra tenyésztett állatot szabad felhasználni. Háziasított állatfaj kóbor egyedét kísérlet
céljára felhasználni nem szabad.
(3) Az (1) bekezdésben megjelölt tevékenységet az a személy folytathatja, aki
szakirányú végzettséggel, megfelelo
gyakorlattal rendelkezik.
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(1)

kísérleti
zót,

bekezdésben megjelölt szerv a
állatot,

szállítót,

létesítményt

létesítménynél
aki

kísérleti

valamint

a

nyilvántartásba

nyilvántartásban

személyt,

tenyésztot,

meg

kell

telephelyen

állatállomány

tenyészto
veszi.

jelölni

alkalmazott
a

forgalma-

azt

A
a

felelos
alkalmas

a

megfelelo

ellátására.
R. 7.§ (1) Kísérlet céljára a laboratóriumi állatokon
kívül
a) a folyamatos állategészségügyi ellenor- zés
alatt álló tenyészetbol, teleprol származó
gazdasági haszonállatok és társállatfajok
egyedei,

b) a háziasított állatoknak a (2) bekezdés- ben
meghatározott feltételeknek megfelelo
egyedei,
c) a vadon élo, nem tenyésztett fajoknak a
természetvédelmi hatóság által a kísérleti
felhasználásra engedélyezett egyedei
használhatók fel. Az állatok kísérleti
felhasználására – az Etikai Tanács
véleménye alapján – az illetékes (fovárosi)
állategészségügyi és élelmiszer-ellenorzo
állomás ad engedélyt.
Sz.3. A megvásárolt állatoknak meg kell felelniük az állategészségügyi és
a közegészségügyi jogszabályokban eloírt követelményeknek. Ezt a
tényt higiénés szintet igazoló minoségi bizonyítvánnyal, illetve
érvényes oltási bizonyítvánnyal kell tanúsítani.
Sz.4. A minoségi és az oltási bizonyítványokat az állat felhasználásával
végzett kísérlet iratai között kell megorizni.
Sz.5. Az állatok szállításánál az 58/2002. (VII. 17.) FVM–KvVM–GKM számú
együttes rendelettel módosított 36/1999. (IV.2.) FVM-KöM-GM együttes
rendelet 6.§-ának rendelkezései irányadók.
R. 6.§ (1) A kísérleti állatok szállítására kizárólag olyan szállítóeszköz
használható, amely megfelel a következo feltételeknek:
a) az állatokat megvédi az idojárás kedvezotlen hatásaitól,
azoknak sérülést nem okoz, és alkalmas arra, hogy a szállítás
során az állatok szökését lehetetlenné tegye, és abból
semmiféle anyag ne hullhasson ki;
b) könnyen tisztítható és fertotlenítheto;
c) az állatok ellenorzésére és szükség szerinti ellátására
alkalmas, és belsejében az állatokat a légcsere akadályozása
nélkül el lehet helyezni;
d) a légcsere és a rendelkezésre álló légtér összhangban áll a
szállítás feltételeivel és az állatok fajának igényeivel;
e) aljzata vízszintes helyzetben áll, szilárd és csúszásmentes;
f) a padozatot a bélsár és a vizelet megkötésére alkalmas
alomanyaggal kell borítani, kivéve ha a trágyát rendszeresen
eltávolítják.
(2) A rágcsálókat zárt falú, de a szállítás ideje alatt is megfeleloen
szellozo dobozban, ládában, puha alomanyagon, ivóvízzel vagy
ezt helyettesíto egyéb anyaggal (pl. steril zselé), hosszabb úton

takarmánnyal ellátva, 18-24oC szobahomérsékleten tartva kell a
leheto legrövidebb ido alatt a rendeltetési helyére szállítani. A
dobozolásnak és az átrakásnak a kiindulási (feladási) és a
rendeltetési (átrakási) helyen megfelelo higiéniai feltételek
mellett kell történnie.
(3) A szállítóeszközt olyan jelzéssel kell ellátni, amely utal arra,
hogy abban élo állatot szállítanak.
III. A KÍSÉRLETI ÁLLATOK TENYÉSZTÉSE (SZAPORÍTÁSA), TARTÁSA
ÉS NYILVÁNTARTÁSA
Sz.6. Kísérleti állatot tenyészteni (szaporítani), tartani valamint forgalomba hozni
csak a Fovárosi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenorzo Állomás által
kiadott Muködési Engedéllyel lehet.
Sz.7. A Muködési Engedély iránti kérelmet az 58/2002. (VII.17.) FVM-KvVMGKM számú együttes rendelettel módosított 36/1999. (IV.2.) FVM-KöMGM együttes rendelet 1. sz. melléklete alapján kell benyújtani. [A
nyomtatványminta a Szabályzat 5. számú melléklete.]
R. 4/A.§ (1) A 2. számú mellékletben felsorolt állatfajok, -csoportok egyedét
kísérleti célra felhasználni csak abban az esetben lehet, ha azt
kísérleti állat tenyésztésére (szaporítására) muködési
engedéllyel rendelkezo létesítményben e célra tenyésztették.
(2) Az állomás az (1) bekezdésben foglaltaktól eseti eltérést
engedélyezhet, az engedélyben meghatározva az eltérés
feltételeit.
Sz.8. Kísérlet céljára laboratóriumi állatként kizárólag az R. 2. sz. mellékletében
felsorolt állatcsoportokhoz és állatfajokhoz tartozó egyedek használhatók
fel. [A felsorolást a Szabályzat 6. sz. melléklete tartalmazza.]
Sz.9. A kísérleti állatokat a faj sajátosságainak megfelelo körülmények között kell
tartani a 103/2002. (V. 10.) Korm. számú rendelettel módosított 243/1998.
(XII.31.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében eloírt feltételek mellett. [A
Szabályzat 1. számú melléklete.]
Sz.10. A beteg állatokat szakszeru állatorvosi ellátásban kell részesíteni.
Sz 11. A tenyészto (szaporító) és kísérleti állatházban megfelelo létszámú és
szakképzett, gyakorlattal rendelkezo állatgondozót kell alkalmazni.
.

Sz 12. Az állatok ellátásáról és gondozásáról folyamatosan, a munkaszüneti
napokon is gondoskodni kell. Az ellátás körében tett intézkedésekrol
a gondozó munkanaplójába feljegyzést készít.
.

Sz.13. Biztosítani kell az állatházak megfelelo higiénés statusának fenntartását.
Ennek érdekében az állatházat szükség szerint ki
kell üríteni és az állattartás eszközeivel együtt szakszeru módon
fertotleníteni kell.
Sz.14. Tenyészto (szaporító) állatház esetén a higiénés követelmények betartását az
Országos Állategészségügyi Intézettel legalább félévenként ellenoriztetni
kell.
Sz.15. Az állatok nyilvántartására az 58/2002. (VII. 17.) FVM–KvVM–GKM
számú együttes rendelettel módosított 36/1999. (IV.2.) FVM-KöM-GM
együttes rendelet 4.§-ának rendelkezései irányadók.
R. 4.§ (1) A létesítményben a következo nyilvántartásokat kell vezetni,
amelyek tartalmazzák:
a) az érkezo és távozó állatok faját, létszámát, eredetét, a
telephely-változtatás idopontját, valamint a fogadó nevét,
címét;
b) az alkalmi beszállítók nevét, azonosító adatait, a tolük
vásárolt állatok mennyiségét külön kell nyilvántartani;
c) állatfajok szerint, a bekövetkezett betegségeket és
elhullásokat, valamint az egyedi és csoportos kezeléseket.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásoknak kutya, macska és
foemlos esetében tartalmazniuk kell az egyedi azonosítási és
származási adatokat.
(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásokat legalább a legutolsó
bejegyzéstol számított 5 évig meg kell orizni, valamint azokat az
állomás részére az általa végzett ellenorzések alkalmával
hozzáférhetové kell tenni.
(4) Ha felhasználó létesítmény helyben végzett kísérlethez állatot
tenyészt, akkor eleget kell tennie mind a tenyészto, mind a
felhasználó létesítményekre vonatkozó eloírásoknak, azonban az
(1) bekezdés szerinti nyilvántartásokat csak egy példányban
köteles vezetni.
(5) A kísérleti célra tenyésztett kutyát, macskát és foemlost az
azonosíthatóság érdekében a tenyészto, szállító és felhasználó
létesítményben – az anyától való elválasztás elott – a legkevesebb
fájdalmat okozó módszerrel egyedileg meg kell jelölni. Ha egyedi

megjelölés nélküli kutyát és macskát szállítanak ilyen
létesítménybe, akkor azt a létesítményben a legrövidebb idon belül
meg kell jelölni. Ha kutyát vagy macskát elválasztása elott egy
másik létesítménybe visznek át, és így nincs lehetoség az
elválasztás elotti megjelölésre, úgy a fogadó intézménynek az
állatra vonatkozó minden adatot – beleértve az anyáét is –
írásban meg kell oriznie az állat megjelöléséig.
Sz.16. A felhasznált kísérleti állatokról statisztikai adatokat kell gyujteni a
103/2002. (V.10) Korm. számú rendelettel módosított 243/1998. (XII.31.)
Korm. rendelet 3. sz. melléklete szerint. [a
nyomtatványminta a Szabályzat 3. számú melléklete]
R. 10.§ (3) Az (1) bekezdés szerinti statisztikai adatokat a
kísérlet vezetoje a tárgyévet követo január 15.
napjáig köteles továbbítani a kísérletet
jóváhagyó MÁB elnöke részére.
(4) Az engedélyezett kísérleti helyekrol és az
állatkísérletekrol vezetett éves összesített
adatokat a MÁB elnöke a 3. számú mellékletben
foglaltak szerint minden év február 28. napjáig
köteles az illetékes állomás részére írásban
jelenteni. Az állomás ezeket az adatokat – az
üzemi, illetve üzleti titokról szóló jogszabályi
rendelkezések figyelembevételével – évente
megfelelo módon köteles nyilvánosságra hozni.
R.

6.§ (3) Az (1) bekezdés szerint engedélyezett állatkísérlet végzését és az
állatházat az állomás rendszeres idoközönként, de legalább évente
a helyszínen ellenorzi, illetve szúrópróbaszeruen ellenorizheti.
Ennek során az iratokba betekinthet és megtekintheti a kísérlet
lefolytatását.
(4) Az állomás az állatkísérletek végzésérol, a kísérleti állatok
tartásának körülményeirol szóló jogszabályok megsértése, illetve
a kérelemben foglalt és a hatóság által jóváhagyott feltételek,
vagy az engedélyben eloírtak meg nem tartása esetén a kísérlet
végzését felfüggesztheti, illetve a kísérletre vonatkozó engedélyt
visszavonhatja.
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IV. AZ ÁLLATOKON VÉGZETT KÍSÉRLETEK SZABÁLYAI
Sz.18. Az Egyetemen Állatkísérleti Bizottság muködik.
Sz.19. A bizottság elnökét és tagjait – az érintett karok javaslatát figyelembe véve
az Egyetem Tudományos Tanácsának eloterjesztése
alapján – az Egyetemi Tanács választja meg és ennek alapján
a rektor kéri fel határozott idore.
Sz.20. A bizottság feladatai:
[Az 1998. évi XXVIII. törvény 34.§ (1) bekezdése szerint]

a)
b)
c)
d)
e)

az Állatvédelmi Szabályzat elokészítése,
a szabályzat végrehajtásának ellenorzése,
az állatkísérletek szakmai-etikai felügyelete,
az állatkísérletekkel összefüggo adatszolgáltatás biztosítása,
az állatkísérletek végzésére jogosult személyek oktatásának,
képzésének szervezése.

R. 9.§ (5) A kísérlet vezetoje az állomás által engedélyezett
kísérletekrol a kísérletet jóváhagyó MÁB
elnökét írásban köteles tájékoztatni.
Sz.21. Az Egyetemen folytatott állatkísérleteket a Fovárosi Állategészségügyi és
Élelmiszer-ellenorzo Állomás engedélyezi, nyilvántartja és ellenorzi.
Sz.22. Engedélyt a 103/2002. (V.10.) Korm. számú rendelettel módosított
243/1998. (XII.31.) Korm. rendelet 2. és 4. számú mellékletei alapján kell
kérni. [a nyomtatványminták a Szabályzat 2. és 4. számú mellékletei]
Sz.23. A fájdalommal, szenvedéssel, illetve károsodással járó kísérletet elozetesen
be kell jelenteni, és jóvá kell hagyatni az Egyetemi
Állatkísérleti Bizottsággal. A jóváhagyás egy adott kísérletre
vagy kísérletsorozatra vonatkozik.
Sz.24. A jóváhagyás iránti kérelemben meg kell jelölni:
a)
a kísérlet célját, a tudományos megalapozottságra vonatkozó
adatokkal,
b)
az állatok faját, genetikai és mikrobiológiai statusát,
létszámát,
c)
az állatok elhelyezésének körülményeit, sorsát a kísérlet
befejezésekor,
d)
a kísérlet kezdetét és várható idotartamát,
e)
az állatnak okozható fájdalmat, szenvedést, károsodást,
illetve ezek megelozését, elhárítását célzó intézkedéseket,

f)

Sz.25.
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részletesen indokolni kell. A fájdalom súlyosságának megítélése – a
kísérletvezeto javaslata alapján – az Egyetemi Állatkísérleti Bizottság
feladata.
Sz.26. Állatokon végzett kísérletre engedély a 2002. évi LXVII. törvénnyel módosított
1998. évi XXVIII. törvény 25.§ valamint a 103/2002. (V. 10.) Korm. számú
rendelettel módosított 243/1998. (XII.31.) Korm. sz. rendelet 3.§-a alapján
adható ki.
Tv.25.§ (1)

E törvény alkalmazásában állatkísérlet a
gerinces állatnak – meghatározott céllal
és módon végzett – fájdalmat,
szenvedést, nélkülözést vagy egészségkárosító hatást, tartós idegi megterhelést okozó beavatkozás. Külön jogszabály feltételeket állapíthat meg a
nem gerinces állatokon végzett kísérletre is.

(2) Állatkísérlet kizárólag nyilvántartásba
vett intézményben és engedély alapján
végezheto.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott engedély
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Tv.26. (1) Nem engedélyezheto és nem végezheto
állatkísérlet abban az esetben, ha
ismert olyan más tudományosan megfelelo
és a várt eredményt szolgáltató módszer, amely állat használata nélkül
megvalósítható, illetve végrehajtható.
(2) Az állatkísérletek szükségtelen megismétlésének elkerülése érdekében a
kérelmezonek és az engedélyezonek törekednie kell a témához kapcsolódó, már
elvégzett kísérletek eredményeinek megismerésére.
(3) Ugyanazon cél elérése érdekében két vagy
több kísérlet közül azt kell választani,
amelyik kevesebb számú és kisebb
érzékenységu állatot igényel, és amely
kisebb mértéku fájdalmat, szenvedést,
szorongást, tartós nélkülözést, illetve
maradandó károsodást okoz, valamint
amely nagyobb valószínuséggel
szolgáltatja az elvárható eredményt.
3.§

Állatkísérlet kizárólag a következo célból
végezheto:
a) az ember, a gerinctelen és gerinces állatok
vagy növények betegségének, kóros
egészségi állapotának, rendellenességének
megelozése, felismerése és gyógyítása,
ideértve a gyógyszerek, vegyi anyagok és
más termékek termelését, minosítését,
hatékonyságának, illetve
ártalmatlanságának vizsgálatát;
b) az ember, a gerinctelen és gerinces állatok
vagy növények élettani állapotának

c)
d)
e)
f)

feltárása, vizsgálata, szabályozása vagy
módosítása;
a környezet védelme;
tudományos kutatás;
oktatás és gyakorlati képzés;
igazságügyi orvostani vizsgálatok.

Sz.27. Az állatkísérletek számát a minimálisan szükséges mértékre kell
csökkenteni.
Sz.28. A kísérletbe a leheto legkisebb számú állatot kell bevonni.
Sz.29. Az állatokon végzett kísérleteknek a lehetoség szerint legrövidebb ideig
kell tartaniuk.

Sz.30. Ugyanazon állaton tartósan és ismételten csak akkor lehet kísérletet
végezni, ha az az elfogadott kísérleti terv szerint indokolt és
mellozhetetlen.
Sz.31. Állatkísérletet csak megfeleloen felszerelt intézetben szabad végezni.
R. 6/A.§ (1) A felhasználó létesítménynek rendelkeznie kell a felhasznált
állatfajnak és a tervezett kísérletnek megfelelo helyiségekkel
és berendezésekkel. Ezek kialakítása és technológiája lehetové
kell tegye a kísérlet hatékony elvégzését és értékelheto
eredmény elérését a leheto legkisebb számú állat
felhasználásával, valamint a leheto legkisebb fokú fájdalom és
szenvedés, tartós nélkülözés vagy maradandó károsodás
okozásával.
Sz.32. Állatkísérletet csak megfelelo szakképzettséggel és felkészültséggel
rendelkezo kutató vagy a közvetlen felügyelete alatt álló személy
végezhet.
R. 6/A.§ (2) A felhasználó létesítményben minden, az állatok ellátásáért és a
berendezések muködéséért felelos személyt meg kell nevezni,
valamint megfelelo számban szakképzett személyzetet kell
biztosítani, illetve megfeleloen intézkedni kell az állatorvosi
felügyelet és a kezelések biztosítása érdekében. Az állatok
jóllétének biztosítása érdekében tanácsadóként állatorvost
vagy más, a szakiránynak megfelelo felsofokú
szakképzettséggel rendelkezo személyt kell alkalmazni.
Tv.6.§ (1) Az állatnak tilos indokolatlan vagy
elkerülheto fájdalmat, szenvedést vagy

sérülést okozni, így különösen az
állatot nem szabad:
a) kínozni,
b) emberre vagy állatra uszítani,
illetoleg állatviadalra idomítani,
c) kényszertakarmányozásra fogni, kivéve az egészségügyi megfontolásból
való kényszeru táplálás esetét,
d) a kíméletét nem biztosító módon mozgatni és szállítani, elhelyezni,
e) a teljesítoképességét felismerhetoen
meghaladó teljesítményre kényszeríteni,
f) természetellenes és önpusztító tevékenységre szoktatni.
Sz.33. Az állatkísérlet a leheto legnagyobb kímélettel, a kísérleti állatnak
minimális szenvedést okozó módon végezheto.
Tv.27.§ (3) Minden kísérletet úgy kell megtervezni,
hogy elkerülheto legyen a szükségtelen
fájdalom, szenvedés, tartós nélkülözés,
illetve maradandó károsodás okozása.
Tv.28.§ (1) Minden állatkísérletet általános vagy
helyi érzéstelenítés mellett kell végezni, kivéve, ha ez – arra tekintettel, hogy
a kísérlet nem jár fajdalommal, illetoleg
szenvedéssel – nem szükséges, illetve az
érzéstelenítés a kísérleti állat számára
nagyobb megterheléssel járna, mint maga a
kísérlet, vagy a kísérlet eredményét
értékelhetetlenné tenné.
(2) Ha az érzéstelenítés nem lehetséges, akkor
fájdalomcsillapítást, vagy egyéb megfelelo
módszert kell alkalmazni annak biztosítása
érdekében, hogy az állatnak a leheto
legkevesebb fájdalmat, szenvedést, tartós
nélkülözést vagy károsodást okozzák,
valamint egyetlen esetben se legyen az
állat jelentos fájdalomnak, szenvedésnek
vagy tartós nélkülözésnek kitéve.
(3) Ha a kábítás után az állat fájdalomérzete
visszatér – és a kísérlet célja ezt nem
zárja ki – újabb fájdalomcsillapítást kell

alkalmazni, vagy ha ez nem lehetséges, az
állat életét azonnal, megengedett módon ki
kell oltani.
(4) Az állaton végzett ismételt kísérletnek
szintén meg kell felelnie az e törvényben
foglaltaknak. Az (1)-(3) bekezdés szerinti
módszerek alkalmazása nélkül végzett,
tartós vagy súlyos szenvedéssel járó
kísérlet ugyanazon az állaton ismételten
nem végezheto.
Sz.34. A kísérletek tervezésénél törekedni kell az állatnak okozott fájdalom
bármilyen fajtájának elkerülésére.
Sz.35. Az Egyetemi Állatkísérleti Bizottság az állatok védelmérol és kíméletérol
szóló, 2002. évi LXVII. törvénnyel módosított 1998. évi XXVIII.
törvény, az állatkísérletekrol szóló, 103/2002. (V.10.) Korm. számú
rendelettel módosított 243/1998. (XII.31.) Korm. rendelet vagy a jelen
Állatvédelmi Szabályzat rendelkezésének megsértése esetén jogosult –
az állategészségügyi hatóság egyideju értesítése mellett – a kísérletet
azonnal leállíttatni.
V. AZ ÁLLATOK ÉLETÉNEK KIOLTÁSA
Tv.3.§ 10.

Állat életének megengedett módon való
kioltása: az állat életének a legkisebb
szenvedés okozásával, valamint a faj
adottságainak figyelembevételével történo szakszeru és gyors kioltása.

Tv.29.§ (2) A kísérlet befejezésekor szakképzett
személynek – lehetoleg állatorvosnak –
kell eldöntenie, hogy az állat életben
tartható-e, vagy életét megengedett módon
ki kell oltani. Az állat nem tartható
életben, ha valószínuleg tartós fájdalmat
vagy nélkülözést szenvedne el, illetve
véglegesen és súlyosan károsodott.
(3) Az életben hagyott állat gondozásáról,
ellátásáról, elhelyezésérol a kísér-letet
végzo intézmény köteles gondoskodni. Az

életbenhagyottállatot egészségi állapotának
megfeleloen kell gondozni, valamint a
külön jogszabályban eloírt módon,
állatorvos vagy egyéb szakképzett személy
felügyelete alatt kell tartani, kivéve,
ha állatorvos véleménye alapján az
ezektol való eltérés nem eredményezi az
állat szenvedését.
(4) Az állategészségügyi hatóság a kísérlet
céljára tekintettel engedélyezheti az
állat származási helyére vagy természetes környezetébe helyezését, ha az
állat jóllétének biztosítása érdekében a
leheto legnagyobb gondossággal járnak el,
az állat egészségi állapota ezt lehetové
teszi, és nem veszélyezteti a
környezetet, valamint nem jelent állategészségügyi vagy közegészségügyi kockázatot.
Sz.36. Az állatkísérlet befejezésével a véglegesen vagy súlyosan károsodott állat
életét kíméletesen ki kell oltani.
Sz.37. Az állat életének kioltását csak az ehhez szükséges szakértelemmel
rendelkezo személy, az állat elozetes kábítása mellett végezheti.
Sz.38. Az állatház (tenyészet) vezetoje köteles gondoskodni minden olyan
életképtelen, beteg vagy kiöregedett állat életének fájdalommentes
kioltásáról, amelynek további életben tartása meg nem szüntetheto
fájdalommal vagy szenvedéssel járna.
Sz.39. Az állatok tetemét az e célra rendszeresített hutoberendezésben kell tárolni
és azok környezetkímélo megsemmisítése végett erre szakosodott
vállalattal el kell szállítani.
VI. VEGYES RENDELKEZÉSEK
Sz.40. Az állatházak muködésének rendjét szervezeti és muködési szabályzatban
kell megállapítani.
Sz.41. A szervezeti és muködési szabályzat mellékletei:
a) a házirend
b) az állatház alaprajza
(a funkcionális felépítést bemutató jelölésekkel).

Sz.42. Törekedni kell arra, hogy a kutatók a kísérletekben az állatot
szövettenyészettel, mikrobiológiai anyagokkal (pl. gomba, tojás, stb.)
helyettesítsék.
Sz.43. Az állatkísérletek alapján publikált dolgozatokhoz a szerzok csatolják
nyilatkozatukat arról, hogy az állatkísérletek végrehajtása során
betartották a 2002. évi LXVII. törvénnyel módosított 1998. évi XXVIII.
törvény, valamint a 103/2002. (V.10.) Korm. számú rendelettel módosított
243/1998. (XII.31.) Korm. rendelet rendelkezéseit.
Sz.44.

A szabályzat hatálya az Egyetemen oktatási és kutatási célból végzett
állatkísérletekre egyaránt kiterjed.

Sz.45. A Szabályzat rendelkezéseinek betartásáért törzs-, illetve szaporítótenyészet
esetében a tenyésztés vezetoje, a kísérletbe fogott állatok tekintetében a
témavezeto kutató felelos.
Sz.46. A módosított Szabályzat 2003. július 1-jén lép hatályba. Egyidejuleg
hatályát veszti az 53/2001. (V. 31.) ET. számú határozattal megalkotott
ÁLLATVÉDELMI SZABÁLYZAT.

