
1/2009. (I. 27.) számú rektori utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Munkahelyi Állatjóléti Bizottságáról1 

[egységes szerkezetben a módosításáról szóló CLXXXVIII/2014. (IX. 22.) Szen. sz. határozat 

és az 5/2014. (III. 18.) számú rektori utasítás rendelkezéseivel] 

 
 

2Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) rektora tekintettel az 
állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 
és az állatkísérletekről szóló 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
rendelkezéseire, különösen annak 38.§-ára, az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I. 
kötete, a Szervezeti és Működési Rend 98. § alapján az alábbiakat rendeli el: 
 

1. §3 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Munkahelyi Állatkísérleti Bizottsága4 (a továbbiakban: 
MHÁB) feladatait a Törvény és a Rendelet alapján, a tudományos, kutatás-szervezési és 
innovációs ügyek rektorhelyettese szakmai felügyelete mellett látja el. 

2. §5 

(1) A MHÁB öt főből áll. Elnökét és tagjait a rektor a (2) és (3) bekezdésben foglaltak 
szerint nevezi ki öt év időtartamra. 

(2) A MHÁB elnökére és tagjaira a Természettudományi Kar (a továbbiakban: TTK) dékánja 
a (3) bekezdés szerint érintett kar vezetőjével, a TTK esetében pedig a TTK Biológiai 
Intézet igazgatójával folytatott előzetes konzultációt követően tesz javaslatot. 

(3) A MHÁB négy tagjának a TTK, azon belül lehetőleg a Biológiai Intézet állományában, 
további egy tagjának Állam- és Jogtudományi Kar állományában kell állnia. 

3. § 

(1) Az adott tantárgy felelőse az Egyetem mindazon hallgatójával, aki tanulmányai során 
állatkísérletet köteles vagy jogosult folytatni, az adott tanulmányi időszak kezdetén 
köteles ismertetni az állatvédelmi előírásokat. A hallgató azok megismeréséről írásban 
köteles nyilatkozni. 

(2) Az állatkísérletben érintett önálló oktatási szervezeti egység vezetője köteles 
gondoskodni arról, hogy az állatkísérletben részt vevő valamennyi oktató, kutató és nem 
oktató-kutató dolgozó a hatályos jogszabályi előírásokat megismerje és azok 
megismeréséről írásban nyilatkozzon. 

 

                                                 
1 A rektori utasítás címét megállapította a CLXXXVIII/2014. (IX. 22.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2014. 
szeptember 23. napjától. 
2 Megállapította az 5/2014. (III. 18.) számú rektori utasítás. Hatályos: 2014. március 19. napjától. 
3 Megállapította az 5/2014. (III. 18.) számú rektori utasítás. Hatályos: 2014. március 19. napjától. 
4 A Bizottság nevét megállapította a CLXXXVIII/2014. (IX. 22.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2014. szeptember 
23. napjától. 
5 Megállapította az 5/2014. (III. 18.) számú rektori utasítás. Hatályos: 2014. március 19. napjától, azzal, hogy 
MHÁB új tagjainak kinevezésére – figyelemmel a Természettudományi Kar dékánja (TTK 1113/1/2014 számon) 
kezdeményező levelére, annak alapján – 2014. március 21. napjával kerül sor. A 2014. március 21. napjával 
kinevezett tagok megbízatása – eltérően a jelen utasítás 2. § (1) bekezdésben foglaltaktól – 2019. március 31. 
napjáig szól. 
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4. § 

(1) Jelen utasítás 2009. február 1. napján lép hatályba. 

(2) A jelen utasítás hatályba lépésével egyidejűleg a Munkahelyi Állatkísérleti Bizottság 
létrehozására az Eötvös Loránd Tudományegyetemen című III/2000. (II. 7.) számú rektori 
utasítás hatályát veszti. Ezzel egyidejűleg a hatályon kívül helyezett rektori utasítás 
alapján létrehozott MÁB tagjainak megbízatása megszűnik. 

(3) A MHÁB új tagjainak kinevezésére a TTK dékánja 2009. február 23. napjáig tesz 
javaslatot, a kinevezésükre ezen időponttól számított 15 napon belül kerül sor 2009. 
március 1. napjával. 

 
Budapest, 2009. január 27. 
 

Dr. Hudecz Ferenc 
rektor 


