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Állatkísérletek az Orvostudományban



Az emberek és állatok kapcsolatának etikai vonatkozásai

Az állatok tudományos célra való felhasználása mellett és ellen szóló érvek

A helyettesítés, csökkentés és tökéletesítés követelményei (3 R)

Dr. Boros Mihály

Az állatkísérletek etikai vonatkozásai



A problémakör sajátosságai
A tudomány, a jog és vallás, valamint a társadalom evolúciója

Új eredmény

(a felismerést átadjuk másoknak)

Mit tudunk eddig?

(mások - magunk - eredményeinek 
összegzése)

Hipotézis

(ami egyben javaslat)

Próba

(elemzés, mérlegelés)



Az első vesetranszplantáció kutyán

Dr. Ullmann Imre
1861 Pécs

1902. március 7.

I. A ‘Tudomány’ evolúciója



”A vesetranszplantáció az orvostudományi 
érdekességek közé tartozik: elméleti 
szempontból talán fontos, ám klinikailag 
kivitelezhetetlen…”

(J. Schnitzler: Prof. Dr. Emerich Ullmann nekrológja. 
Wien Med Wochenschr 87: 251–252, 1937) 

35 évvel később…

Dr. Ullmann Imre
† 1937 Bécs



60 évvel Ullmann után

Az első sikeres veseátültetés Magyarországon: 
Németh András és munkatársai – Sebészeti Klinika, 

Szeged 

(Tapasztalataink vese homo-transplantatióval. Orvosi Hetilap 104, 1602, 1963)



„Újabb áttörés a transzplantációban: első ízben sikerült veseátültetés után kilökődést 

gátló gyógyszerek hosszú használata nélkül kivédeni a test önvédelmi reakcióját…

… a kulcs az őssejtbeültetés..”

Fehr és Sykes: Tolerance induction in clinical transplantation

(in: Transplant Immunol )

110 évvel Ullmann után



„Man can learn nothing unless he proceeds from the known to the unknown”
(Claude Bernard)

tudományos alapkutatások

klinikai kutatások

Evolúciós ‘szintek’ a Tudományon belül

klinikum



1. Két aspektus: - Kísérleti állattartás
- Kísérleti eljárások

2. Viszonylag kevés számú állat (kísérletek), de a társadalmat 
(mégis) erőteljesen foglalkoztatja

3. Etikailag „kényes” terület - a probléma valószínű gyökere: 
szándékos (!) fájdalomokozás

4. Vallások: nem lesznek irányadók

2. Az (állatkísérletes) Etika evolúciója 



A vallások és az állatokkal való bánásmód

(a világvallások monoteisztikus körében)

Zsidóság
Iszlám
Kereszténység



”Az igaz ember ismeri barmának lelkét”

”A righteous man regards the life of his animal”
Példabeszédek 12:10 

Tanak (Ószövetség)
- Az állatok részei Isten teremtésének: könyörülettel kell velük bánni

- Cáár báálé chájjim („élőlénynek történő fájdalomokozás”) kerülése  
(az ártás mint szükség, hasznosítás az ember létfontosságú javaira)

- Isteni szövetség az állatokkal is

Mózes I. könyve 9. rész:
9. Én pedig ímé szövetséget szerzek ti veletek és a ti magvatokkal ti utánnatok. 

10. És minden élő állattal, mely veletek van: madárral, barommal, minden mezei vaddal, 
mely veletek van; mindattól kezdve a mi a bárkából kijött, a földnek minden vadjáig. 

A Biblia



A Talmud

Teremtés könyve: uralom = gondnokság (sáfárkodás)

Mózes 1. Könyve 9. rész (az özönvíz után)

1. Azután megáldá Isten Noét és az ő fiait, és azt mondá nékik: Szaporodjatok és 
sokasodjatok, és töltsétek be a földet. 

2. És féljen és rettegjen tőletek a földnek minden állatja az égnek minden 
madara: minden a mi nyüzsög a földön, és a tengernek minden hala kezetekbe 
adatott; 

3. Minden mozgó állat, a mely él legyen nektek eledelűl; a mint a zöld fűvet, 
nektek adtam mindazokat.



„Nincs állat a földön, sem szárnyaival repülőmadár, amelyek ne alkotnának 
hozzátok hasonló közösségeket. Nem kerülte el a figyelmünket semmi sem az 
írásban. (Majdan) Allahnál lesz az ő gyülekezésük.  

Korán 6:38

„Allah az, aki létrehozta nektek a jószágokat, hogy egyeseket hátas állatnak 
használjatok, mások pedig táplálékul szolgáljanak nektek. És más egyéb 
hasznotok is van belőlük és az, hogy cipeltessétek rajta a terheiteket, amit ti 
nem tudnátok cipelni…”

Korán 40:79-80

Az Iszlám



Alapgondolatok

• Minden élőlény Allah teremtménye

• Allah szeret minden állatot

• Az állatok azért léteznek, hogy az emberek hasznára legyenek

• Az állatok felé jószándékkal és könyörülettel kell viseltetni, kerülni 
kell az állatokkal szembeni kegyetlenséget.  A cselekedetek a szándék 
szerint ítéltetnek meg (mindenfajta állaton végzett cselekedet etikai 
helyénvalósága és jogszerűsége, vagy ezek ellenkezője, az azt végző
személy szándékain múlik).

Az Iszlám



Alapgondolatok

• A keresztény gondolkodás erősen ember-központú, ezért az állatokat csak az 
emberrel való kapcsolaton belül tudja értelmezni és nem önmagukban. 

• Isten az Ember használatra teremtette az állatokat, akik tehát jogosultak kényük-
kedvük szerint bánni velük. 

• A hagyományos keresztény szemlélet: leminősítés [downgrade]. Az állatok 
megkülönböztetetten alárendeltek és morálisan irrelevánsak,  tekintve hogy:

- az állatoknak nincs lelkük (embernek van)

- az állatoknak nincs értelmük (embernek van)

(Ugyanakkor számos példa az állatok és szentek közötti kapcsolatra, tiszteletre, 
jóindulatra, pl. Páduai Szent Antal, Assisi Szent Ferenc)

Kereszténység



Kereszténység

Teológiai – történeti („evolúciós”) jellemzők

Korai keresztények
- az állatok szenvedésének és fájdalmának elfogadása teológiailag 
megalapozott;
- az Embert minden Állatnál felsőbbrendűnek tekintették, Isten képmása,
Isten egyértelmű rendelése.

Szent Ágoston:
az ember gondolkodó lény
a gondolkodó lényeknek jogában áll a nem-gondolkodókat uralni
az ember meg tudja szelídíteni az állatot, az állat az embert nem
az állatok nem eszes lények, az állatok azt sem tudják, hogy élnek

Aquinói  Szent Tamás:
az állatok emberi használatra teremtettek
nincs képességük gondolkodni, tehát az ember alá rendeltek
állatokkal szemben nem lehet bűnt elkövetni, de a velük való
kegyetlenkedés hajlamosít az emberekkel való kegyetlenkedésre.



Kortárs gondolkodásmódok 
Anglikán
- Lambeth Conference of the Anglican Church, 1984:
a) megerősíti a teremtés bibliai látomását, mindenkire érvényes, egymáson függő isteni 

szövetség;
b) az emberek együttműködő partnerei a többi teremtménynek és élő hidat jelentenek a 

menny és a föld között, azzal a felelősséggel, hogy személyes és közös áldozatot hozzanak 
valamennyi teremtmény általános jólétéért

Római Katolikus
- Evangelium Vitae kezdetű pápai enciklika: az állatok rendelkeznek mind belső, valódi 

értékkel, mind pedig hellyel Isten Országában.
- az Egyház hivatalos álláspontját tartalmazó Katekézis alapján:
a) Isten a világ felelősségét rábízta a férfire és a nőre
b) Az állatok Isten dicsőségére szolgálnak
c) Isten a teremtett képmásának sáfárkodására bízta az  állatokat, ami felhatalmazást ad 

az állatok ételként és ruhaként történő hasznosítására. Az állatkísérlet is elfogadott, 
amennyiben az ésszerű kereteken belül marad és az emberi élet szolgálatában történik.

d) Az emberi méltósággal ellentétes az állatok halálának és szenvedésének szükségtelen 
okozása.

Kereszténység
Teológiai – történeti („evolúciós”) jellemzők



Jeremy Bentham, a tradicionális felfogás első, radikális kritikusa a XVIII. században 

3. A társadalmi – gondolati - evolúció

• Az emberek állatok feletti uralma csupán a zsarnokság egyik formája.

• Minden lény érdekeit azonos súllyal kell figyelembe venni

• Egy lénynek akkor lehetnek érdekei, ha érzőképes. Ennek mértéke is fontos: 

„a kérdés nem az, hogy az állatok tudnak-e érvelni, vagy tudnak-e beszélni, 

hanem az, hogy tudnak-e szenvedni.”



Társadalmi – gondolati - evolúció



Társadalmi – gondolati - evolúció

Kortárs gondolkodásmódok 

‘Animal rightist’: deontológiai, az állatok jogairól beszél.

Tom Regan: Az állati jogok hasonlóan sérthetetlenek mint az emberi jogok és azokkal egyenlők.

Minden lénynek, amely értékkel rendelkezik, jogai vannak: "The life of an ant and that of my 
child should be granted equal consideration” (Michael W. Fox, vice president of the Humane 
Society, USA)

Az álláspont inherens problémái:

Az élet nem minden formája rendelkezik önértékkel. Élet-alanynak kell lenniük: akik saját 
életüket jóként, rosszként képesek megélni, vannak vágyaik, céljaik, szándékaik.



A társadalmi – gondolati - evolúció
az „állati jóllét” (welfare) szempontjából

Melyik lehetőséget választanák az alábbi személyek?

Állattartók, tenyésztők, gazdálkodók

Az Ön szomszédja

Egy állatvédő aktivista

Egy állatorvos



Állati jóllét (welfare)
Példák az eltérő szemléletmódokra

• Mozgáskorlátozottság, zsúfoltság
• Nincsenek fészkek, porfürdés nem lehetséges
• Élelem és víz mindig rendelkezésre áll
• Aggresszivitás, kannibalizmus alig fordul elő
• Könnyen megfigyelhető egyedek
• A tojások védettek, gyűjtésük egyszerű

• Padlós nevelés, istállókban
• Fészkek, porfürdés lehetősége
• Aggresszivitás, kannibalizmus gyakori
• Krónikus sérülések, csonttörések

• Tér, mozgás szabadsága, természetes viselkedés 
• Fészkelés és szabadban alvás biztosított
• Aggresszivitás, kannibalizmus közepes
• Természetnek kitett populációk, fertőzések, ragadozók
• Talaj által terjesztett betegségek



Mi alapján történt a választás
(miért nem gondolkodunk egyformán)

Mennyiségi és minőségi 
mutatók a vadon vagy 
szabadon élő társakhoz 

viszonyítva

Testfunkciók Érzelmek

Természetes
viselkedés elsőbbsége

Fraser D, Weary DM, Pajor EA, et al. A scientific conception of animal welfare that reflects ethical concerns. 
Anim Welf 1997;6:187-205 alapján

Egészség, 
testnövekedés és 

szaporulat 
mérőszámai 

Az érzelmi állapot 
mérőszámai –

fájdalom, szenvedés, 
elégedettség



A választásunkat / hozzáállásunkat a 
tapasztalataink befolyásolják 

● Állatokkal kísérletezik, egyetemi oktató

● Gyógyszeripari dolgozó

● Állatvédő aktivista

● Állatorvos

● TV néző



A társadalmi nézőpontok figyelembevétele 
(megértése?)

1. Az állatokat felhasználó csoportok tapasztalatai

• Modern piacgazdaság
• Specializációk
• Állatjólét (animal welfare) a sikeres vállalkozások szükséges -

nélkülözhetetlen – eleme
De…
• Ipari és akadémiai nyomás (publish or perish)
• Intenzivitás, produktivitás fokozódása
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A nézőpontok figyelembevétele (megértése?)
2. A ‘nagyközönség’ tapasztalatai

• Urbanizáció
• Az állatok hasznáról, hasznosságáról 

alkotott kép változása
• Élelem/ruházkodás/kutatás helyett társak
• Nő a létfenntartáson túli jövedelem
• Média
De…
• Fokozódó félelem az élelmiszer / 

gyógyszer / eszközök biztonságossága, 
toxicitások miatt



• Eltérő háttér, élettapasztalatok, képzettségek
• Szűkebb spektrumú információ / hiány
• A legjobb szándék, jótettek fontossága
De…
• A szervezettségnek (és a szervezetnek) fenn kell maradnia
• Megújuló üzenetek - ezek  ne legyenek túl bonyolultak
• Platformok, hogy a támogatást és a támogatói érdeklődést és bizalmat megtartsák 

- ezek keltsenek visszhangot

A nézőpontok figyelembevétele (megértése?)
3. Az állatvédő aktivista



Tehát mindenkinek igaza van…

• Az állatok felhasználásától függő ágazatok figyelembe veszik az állati jóllétet,
... de együtt kell élniük a versennyel és az üzleti gyakorlattal.

• A polgárok védeni kívánják az állatokat és támogatják az állatjóléti 
tevékenységeket,
…de nem biztos, hogy mindig értik, hogy miről is van szó.

• Az állatvédő aktivisták meggyőződésből vagy szenvedélyből cselekednek,  mindig 
ügyelve arra, hogy az állatokat csak a számukra elfogadható célból alkalmazzák,
... és ezzel együtt gondolniuk kell arra is, hogy az üzenetet rezonáljon a támogatók 
véleményével.

• Az állatorvosoknak különféle elképzeléseik lehetnek az állatvédelemről, állati 
jóllétről, 
... attól függően, hogy ők maguk és az állattartók hogyan gondolkoznak a 
gondjaikra bízott állatokról.

Kinek van igaza?



Eljő a Tudomány

• 1964: Ruth Harrison az Animal Machines szerzője írja le 
elsőként a Nagy-Britannia gazdaságaiban alkalmazott 
eljárásokat:

“Life in the factory farm revolves 
entirely around profits, and animals 
are accessed purely for their ability 
to convert food into flesh or 
‘saleable products.’”

• Jelentős ellentét az ipar és a civil társadalom között
• A megoldási javaslatra el kellett fogadni a tudományos 

megközelítést (Brambell Committee)



Az öt szabadságelv (szabadságjogok)

British Farm Animal Welfare Council, 1979
• Az éhségtől és szomjúságtól való mentesség (szabadság)
• A kényelmetlenségtől, fizikai okokból (pl. nagy meleg 

hatására kialakuló rossz érzéstől, discomfort) való mentesség 
(szabadság)

• A fájdalomtól, sérülésektől és betegségektől való mentesség 
(szabadság)

• A természetes viselkedést korlátozó körülményektől való
mentesség (szabadság)

• A félelemtől és  káros stressz-hatásoktól (distress) való
mentesség (szabadság)

Brambell FWR. 1965. Report of the Technical Committee to Enquire into the Welfare of 
Animals Kept Under Intensive Livestock Husbandry Systems ed. Her Majesty’s Stationery 
Office, London.



31

Az állati szenvedés fogalma
AVMA - Amerikai Állatorvosi Társaság

A szenvedés formái:
• Fájdalom
• Distressz
• Diszkomfort
• Izgalom
• Félelem

„A fájdalomcsillapítók nem enyhítik a disresst, az 
anxiolitikumok nem csillapítják a fájdalmat.”



A tyúkokra visszatérve…

Ketrec Ól Szabad-
tartás

Éhség / szomjúság + +/- ―

Diszkomfort +/- + +/-

Sérülés / betegség + +/- ―

Viselkedés ― +/- +

Félelem / Distress + ― —



A Tudomány, mint megoldás

• A valóságban 
– az állatjóléti döntések társadalmi és szociális döntések

• a kultúra/etika/tudomány integráltjai
• a tudomány nem igazán játszott szerepet ezekben a döntésekben 

egészen az 1950-es évekig
– a tudományos vélemény sem mindig fekete-fehér, vagy elfogulatlan;
– a tudományra hivatkozva meg lehet oldani vitatott kérdéseket 

(néha/gyakran)
– a tudományt lehet ignorálni, vagy szelektíven alkalmazni
– ha a társadalmi közvélekedés szerint valami „rossz” azt a tudomány 

valószínűleg nem tudja megváltoztatni 
• A tudomány képes arra, hogy meghatározza valamilyen kockázat szintjét, 

vagy típusát.
• A tudomány nem képes arra, hogy meghatározza hogy kockázat mérete 

meddig elfogadható mértékű (ez a társadalom dolga).



4. Állati jogok

Emberi jogok



Definíciók (ism.)

Állat: élő gerinces állat (Vertebrata), beleértve a szabadon élő
vagy szaporodó lárva alakokat, kivéve az embrionális és 
magzati állapotúakat. 

Kísérleti állat: bármely gerinces állatfaj egyede, amelyet 
állatkísérletre felhasználnak vagy felhasználni szándékoznak. 

Laboratóriumi állat: valamely állatfajnak az egyede, amelyet 
engedélyezett és nyilvántartott helyen, kísérlet céljára 
tenyésztenek.

A Jog evolúciója. Állatkísérletek - állati jogok 
(?)



Definíciója:

Követelés (igény), amelyet az egyik fél a másikkal szemben támaszt. 

Végső soron az erkölcsön alapul

Minden esetben olyan követelésről van szó, amely morális 
cselekvők (morális ágensek) közösségében keletkezik.

A ‘Jog’ evolúciója



Törvények alapja: csakis akkor beszélhetünk bűntényről, ha 
a bűnös cselekedet (actus reus) bűnös szándékkal (elmével) 
párosul (mens rea).

Az ember morálisan autonóm (Kant), az ember foglalkozik 
morális mérlegeléssel.

Az ember morális közösségek tagja, amelyek jogos 
követeléseket elismernek saját érdekeikkel szemben.

A Jog és a Törvény



Jogok csak olyan lények között támadnak és védhetők meg, akik 
morális követeléseket támasztanak, vagy támaszthatnak a 
másikkal szemben. 

A jogok birtokosai személyek, emberi lények.

Állat bűnt nem követhet el, állatokat bíróság elé állítani nem lehet. 

A Jog, a Törvény és az Állatok



Jus talionis: minden jogellenes magatartás pontosan olyan formában részesül 
büntetésben, amilyenben a jogellenes cselekedet megtörtént.

Mózes 2, 21 (Kivonulás) 

23. De ha veszedelem történik: akkor életért életet adj. 

24. Szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért. 

25. Égetést égetésért, sebet sebért, kéket kékért.

A Jog evolúciója



Egyéni bűnperek állatok ellen
Európa, 1266 – 1692

The Criminal Prosecution and Capital Punishment of Animals, E.P. Evans (1906)

Shakespeare Velencei Kalmár 4. Felvonás, 1.  Jelenet
Gratiano (Shylock-nak): 

”…Lelked egy gyilkos 

Farkasban acsargott, kit felkötöttek, 

S vérgőzös lénye onnan szállt beléd.”

(”…thy currish spirit

Govern'd a wolf, who, hang'd for human slaughter,

Even from the gallows did his fell soul fleet”)



Az állatok bevonása a törvényi szabályozásba, 
történeti előzmények

USA 1966: Animal welfare act

UK  1986: Animals (scientific procedures) act

EU  1986: Council Directive on the approximation of laws, regulations and 

administrative provisions of the Member States regarding the 

protection of animals used for experimental and other scientific

purposes

HU  1998: XXVIII Törvény az Állatok Védelméről és Kíméletéről



A Jog és a Fájdalomokozás

1.   ... Nem okozhatunk fájdalmat egy érző lénynek

feleslegesen
2.  …Nem okozhatunk  öncélúan fájdalmat egy érző lénynek

indokolatlanul

Kérdés: Lehet-e, és ha igen, mikor 1. felesleges, 2. öncélú vagy 
3. indokolatlan az állatkísérlet?

Válasz: 1. Szabályozni szükséges (indoklás)
2. Cost-benefit (hatékonyság, célok meghatározása)
3. Etikai véleményezés (indoklás)



V1 (objektív): Az állatkísérletek jelentősége a (világosan 
definiált, evolúciós jellegű, strukturált 
orvostudományban) bizonyítható.*

V2 (objektív): Céljai általánosíthatók:
1. Az orvoslás tudományos alapjainak szolgáltatása 

(alapkutatások);

2. A klinikai (humán) vizsgálatokat megelőző kutatások.

(* Az állatkísérletek a XIX. században kezdődtek, azóta az orvosi Nobel 
díjak kb. 75%-át állatkísérletes kutatásokért adták.)

Kérdés: Van-e Miért van szükség 
állatkísérletekre az orvostudományban ? 



Megengedhető-e az állatkísérlet?

V1.a.    Igen, mert hasznos (és erkölcsi egyenlege is pozitív)

V1.b.    Igen, mert hasznos (bár erkölcsi egyenlege kétséges - negatív)

V2.a.    Nem, mert erkölcsi egyenlege negatív (elítélendő), de hasznos 
(eltűrjük, mert tudunk jobb módszert) 

V2.b.    Nem, mert erkölcsi egyenlege negatív (elítélendő) és haszontalan.

Kétféle józan megközelítés, egyelőre azonos gyakorlati eredménnyel:

1. Igen, de...

2. Nem, kivéve ha...

Radikális (1) válasz: mindenképpen igen!

Radikális (2) válasz: mindenképpen tilos!



Kérdés (végső): Hogyan használhatjuk az 
állatokat az orvostudományi kutatásokban?

V1: Hatékonyan és humánusan (etikusan, jogszerűen)

V2: Szélsőséges válaszok



I. Radikális kísérletezők

Radikális válaszok - Szélsőségek

„Experiments on a monkey’s instinct to cling to its mother even when the mother subjects it to 
rejection and pain”

(Primate Research Centre, Madison, Wisconsin, ld. Singer 1995, 33-35)



„Removing monkey’s eyes to discover whether their facial expressions 
resembled that of sighted monkeys when deprived of their mothers” (Gendin 
1986, 2001)

„Testing the pressure on a hose when monkeys bit it in response to electric 
shocks on their tails compared to the biting pressure resulting from 
amphetamines” (Gendin 1986, 2001)

I. Radikális kísérletezők (folyt…)

Megjegyzés: történeti – múltbeli pédák !



� "We are a lazy, sick society. People bring diseases on themselves. They should 
avoid getting the disease in the first place." 

(Dan Matthews, People for the Ethical Treatment of Animals - PeTA)

� "I could understand anyone who was so angered and troubled by animal abuse 
that they were driven to take a life.“

(Robin Webb, Animal Liberation Front - ALF)

II. Radikális állatvédő gondolatok

Radikális válaszok



Rodney Coronado – Michigan State University ellen végrehajtott 
gyújtóbombás merénylet (1992) után az AZT kutatás félbeszakad, a kár 
125e $, 32 év kutatási adatbázis semmisül meg. 

Coronado 2006-os nyílt levele: "Don't ask me how to burn down a building. 
Ask me how to grow watermelons or how to explain nature to a child," ---
"not [to] be remembered as a man of destruction but a human believer in 
peace and love for all…”

Radikális válaszok - Szélsőségek



Barry Horne, brit állatvédő, 2 éves gyújtóbombás merényletsorozat után 18 év 
börtönbüntetést kapott.

2001-ben éhségsztrájk közben meghal. UK hivatalos sajtó: terrorista; ALF: 
mártír

Szélsőségek

„A brit rendőrség lezárta az oxfordi egyetemhez tartozó, menedzserképző Templeton 
College épületét, amelyben két gyújtóbombát találtak.

A BBC televízió szerint a gyújtóbombákat a Front az Állatok Felszabadításáért nevű
új brit radikális mozgalom helyezte el az oktatási intézményben

Az oxfordi egyetemet az utóbbi időben sűrűn bírálták állatvédők az ott folyó
állatkísérletek miatt.”

Szerző: admin - dátum: 2007. febr. 27., kedd - 09:35 Ezt a cikket eddig 1391 alkalommal 
tekintették meg látogatóink

Forrás: Állatbarát Web Kuckó - Copyright © 1999-2008 Orpheus



Barry Horne és az Animal 
Liberation Front, UK

http://www.arkangelweb.org/barry/alf.shtml
#interfauna

Blikk 2008.03.02. szám, 
Budapest, Magyarország

„A Radikális Állatvédő csoport tagjai nem 
szeretik a reflektorfényt. Pontosan tudják, 
hogy amit tesznek, törvénybe ütköző, mégis 
úgy gondolják, kizárólag az ő módszereikkel 
lehet megállítani a kegyetlen állatkínzókat.”

Példák….

Hazai hírek: „Az állatvédők új fegyvere a gyújtóbomba”



Kísérlet: A valóság leírására szolgáló tudományos módszer.

Módszer: Ha megtaláltuk a megoldást, az eredményt eldobjuk 
és megtartjuk magát a módszert. Algoritmus születik -
= a tudomány „matematikája”.

Tudomány: Az egyedi felfedezések elveszítik jelentőségüket.

Felfedezés: A valóságból leírás lesz.

Tudomány és Alternatíva

Alternatíva: Ha behelyettesítéssel a végeredmény nem változik.



Példa az „Alternatívára”

QuikClot - granulált zeolit; US Tactical Combat Casualty Care Committee ajánlása (Irak)

‘Tudomány’:

‘Alternatíva’: pl. ‘Sanjeevini módszer’
200 órás Sanjeevani Kriya kurzusok, ld.(http://www.kayakalpyoga.eu/Sanjeevani-Kriya-kurzus



Köszönöm a figyelmet



A magyar  jogszabályok

Jogszabály Hatálybalépés 
időpontja

Törvény az állatok védelméről és kíméletéről (Ávt.) 1999, módosítva 
2002 -ben

Kormányrendelet az állatkísérletek végzéséről (Korm.rend.) 1999, módosítva 
2002 -ben majd 
2003 -ban

Kormányrendelet az állatvédelmi bírságról 1999, módosítva 
2002 -ben

FVM -KöM –GM rendelet a kísérleti állatok tenyésztésének (szaporításának), 
tartásának, szállításának és forgalomba hozatalának szabályairól (FVM-KöM-
GM rend.)

1999, módosítva 
2002 -ben

FVM rendelet az Állatvédelmi Tanácsadó Testületről (FVM rend.) 1999

OM -FVM rendelet az állatkísérletek végzéséhez szükséges képesítési 
feltételekről

???!



Részleteket ld. később (a tagországokra vonatkozó határidő: 
2013 január 1.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2010/63/EU IRÁNYELVE 

(2010. szeptember 22.) A tudományos célokra felhasznált állatok 
védelméről 

A magyar  jogszabályok



b) a kutatási-kísérleti célra szolgáló állatokra, a diagnosztikai vizsgálat és 
az oltóanyag-termelés céljából tartott állatokra, a génbankként kezelt 
állatokra, a géntechnológiával módosított gerinces állatokra, valamint a 
tudományos ismeretterjesztés és az oktatási demonstráció céljából tartott 
állatokra. (Ávt. 2. §)

i) a veszélyes állatokra, a háziasított állatok gazdátlan egyedeire 
(kóborállat), az állatkertekben, a vadaskertekben és a vadasparkokban élő
(tenyésző) állatokra, továbbá a vadon élő fajok bármilyen célból fogva 
tartott egyedeire, ha külön jogszabály másként nem rendelkezik.

A törvény hatálya



A rendelet hatálya kiterjed az állatkísérlet végzésére feljogosított 

személyekre, azokra az intézményekre (létesítményekre), amelyekben 

állatkísérletet végeznek, valamint minden olyan kísérletben alkalmazott, 

illetve kísérleti alkalmazásra szánt állaton végzett beavatkozásra, amely az 

állatnak fájdalmat, szenvedést, nélkülözést vagy tartós károsodást 

okozhat. (Korm. rend. 1. §)

A törvény – és a 243/1998. (XII. 31.) 
Kormányrendelet hatálya



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
előkészítésével kezdődik, és akkor fejeződik be, amikor további megfigyelést már nem 
végeznek a kísérlet érdekében; az állat ilyen felhasználása akkor is kísérletnek minősül, 
ha a fájdalom, szenvedés, tartós nélkülözés vagy maradandó károsodás kiküszöbölése 
céljából végzett altatást, 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.

Fogalom-meghatározások (folyt.)



….fájdalom, szenvedés, tartós nélkülözés, maradandó károsodás

….pain, suffering, distress, lasting harm

Nem stress, és nem discomfort!!

Fogalom-meghatározások (folyt.)



Fogalom meghatározások (folyt.)

Állattartó: az állat tulajdonosa, illetve aki az állatot vagy az állatállományt 
gondozza, felügyeli. (Ávt. 3. §)

Létesítmény: olyan épület, épületcsoport vagy más helyiség, amelynek valamely 
része lehet nem teljesen zárt vagy fedett, beleértve a mozgatható
berendezéseket. 

Tenyésztő létesítmény: ahol állatokat szaporítanak, nevelnek, kísérletben történő
felhasználás céljával. 

Beszállító létesítmény: ahol nem szaporítanak, csak időszakosan tartanak állatokat, 
kísérletben történő felhasználás céljával. 

Felhasználó létesítmény: ahol az állatokat kísérletekben használják. 

Állatház: minden olyan épület, helyiség, berendezés, ahol a kísérleti állatokat 
tartják. (Korm. rend. 2. §)



Az állatkísérlet feltételei

Hol?
a létesítményt a hatóságnak (területi Állategészségügyi Állomás) 
nyilvántartásba kell vennie
(állatok tartása és gondozása, állatházi viszonyok, személyzet, berendezések, stb.)

Miért?
a kutatási tevékenységet (projektet) engedélyeztetni kell a hatósággal
(célja, indoka, tudományos alapjai, módszertana)

Hogyan?
a kísérleti eljárásokat a MÁB-nak jóvá kell hagynia
(mint előbb, csak részletesebben, állatok faja és száma; fájdalom, szenvedés, tartós 
nélkülözés és károsodás értékelése; ezek megszüntetésére vagy minimalizálására tett 
intézkedések; a kísérlet időtartama; stb.)

Ki?
a kísérletet vezető illetve abban résztvevő személyeknek megfelelő, a 
hatóság által elismert végzettséggel ill. gyakorlattal kell rendelkezniük
(2013. január 01.-től, ma országosan még hiányzik!)



Törvényi feltételek

Állatkísérlet kizárólag nyilvántartásba vett intézményben és engedély alapján 
végezhető. (Ávt. 25. §)

(1) Állatkísérlet kizárólag olyan felelős személy vezetésével végezhető, aki külön 
jogszabályban meghatározott végzettséggel és gyakorlattal rendelkezik, és ismeri az 
állatkísérletek etikai elveit, jogi szabályait.

(2) Állatkísérletet az végezhet, a kísérleti állatot az gondozhatja, felügyelheti, aki erre 
képesítő oktatásban részesült. (Ávt. 30. §)

(3) Kísérleti célra állatot tenyészteni (szaporítani), tartani, szállítani, valamint forgalomba 
hozni a tartás helye szerinti állategészségügyi hatóság engedélyével szabad. (Ávt. 31. § (1) 
bek.)



Feltételek (folyt.)

(4) Állatkísérlet kizárólag akkor engedélyezhető, ha annak elvégzését

a) az ember, a gerinctelen és gerinces állatok vagy növények betegségének, kóros 
egészségi állapotának, egyéb rendellenességének elkerülése, megelőzése, felismerése 
és gyógyítása, valamint azok élettani állapotának feltárása, felderítése, szabályozása 
vagy módosítása érdekében gyógyszerek, élelmiszerek, egyéb adalékanyagok vagy 
termékek fejlesztése, termelése, minősítése, hatékonyságának és ártalmatlanságának 
vizsgálata, 

b) az emberek vagy állatok egészsége vagy jólléte érdekében a természetes környezet 
védelme, 

c) tudományos kutatás, 

d) oktatási és gyakorlati képzés, vagy 

e) igazságügyi orvostani vizsgálatok elvégzése teszi szükségessé.

(5) Szépítőszer, dohány- és egyéb élvezeti cikk, valamint fegyver, ennek 
alkatrésze, továbbá lőszer előállítása céljából tervezett kísérletre engedély nem 
adható. (Ávt. 25. §)



Az állatkísérlet engedélyezése

Állatkísérlet csak az illetékes állomás által kiadott engedély alapján végezhető. A Munkahelyi 
Állatkísérleti Bizottság (továbbiakban MÁB) által jóváhagyott állatkísérlet engedélyezése iránti kérelmet 
a 2. számú melléklet szerint kell benyújtani az állomáshoz. Az állatkísérlet engedélyezése iránti kérelem 
elbírálása során az állomás az Állatvédelmi Tanácsadó Testület Állatkísérleti Tudományos Etikai 
Tanácsának (a továbbiakban: Etikai Tanács) véleményét kikéri. Az engedély - a rendeletben 
meghatározott kivételekkel – a kiadásától számított legfeljebb öt évig érvényes. (Korm. rend. 6. § (1) bek.)

Az állatkísérlet iránti kérelemben meg kell jelölni azokat a tudományosan megalapozott 
indokokat, amelyek az állatkísérletet szükségessé teszik. (Ávt. 32. § (1) bek.)

Az engedélyezés során - a kérelmezô által benyújtott dokumentáció, továbbá a miniszter által 
felkért szakértôi testület véleménye alapján - különösen figyelembe kell venni: 

a) az állatkísérlet elvégzésének indokoltságát és tudományos megalapozottságát, 

b) az alkalmazott korszerû módszertan indokoltságát és tudományos megalapozottságát 
az állatlétszám, illetve a fájdalom, szenvedés, tartós nélkülözés és maradandó károsodás 
lehetô legkisebb mértékûre csökkentésének követelménye szempontjából, 

c) a kísérlet személyi és tárgyi feltételeinek rendelkezésre állását. (Ávt. 25. § (5) bek.)



Az állatkísérlet jóváhagyása

(1) A kísérletet elbírálásra előzetesen be kell jelenteni, és jóvá kell hagyatni a MÁB-bal. A jóváhagyás 
az egy adott kísérletben vagy kísérletsorozatban alkalmazott vizsgálati eljárásokra vonatkozik.

(2) A jóváhagyás iránti kérelemben meg kell jelölni:

a) a kísérlet célját, a tudományos megalapozottságára vonatkozó adatokat,

b) az állatok faját, genetikai és mikrobiológiai státusát, létszámát;

c) az állatok elhelyezésének körülményeit, sorsát a kísérlet befejezésekor;

d) a kísérlet kezdetét és várható időtartamát;

e) az állatnak okozható fájdalmat, szenvedést, károsodást, illetve ezek megelőzését, elhárítását célzó
intézkedéseket;

f) a kísérlet vezetőjének, valamint felügyelőjének nevét, szakképzettségét.

(3) Az állomás - az Etikai Tanács véleménye alapján - kivételesen engedélyezheti a nagyon súlyos 
fájdalommal járó állatkísérletet. A kísérlet iránti kérelmet részletesen indokolni kell. A fájdalom 
súlyosságának megítélése - a kísérletvezető javaslata alapján - a MÁB feladata.

(4) A MÁB nyilvántartást vezet az általa jóváhagyott kísérletekről, valamint az intézményben folyó
állatvédelmi oktatásról (az oktatás tematikája, a résztvevők névsora). (Korm. rend. 9. §)



FVM Élelmiszerellenőrzési és 
Állategészségügyi Főosztály

Fővárosi ill. Megyei 
Állategészségügyi Állomások

Állatvédelmi Tanácsadó Testület

Állatkísérleti Tudományos
Etikai Tanács

MÁB

Felhasználó létesítmény

kísérleti tevékenység

egyedi kísérletek

módszerek

beavatkozás típusok

fellebbezés

engedélyezés

jóváhagyás

állattartás (tenyésztés)

engedélyezés

szakvélemény
felügyelet

kérelem

(Dr. Gyerty(Dr. Gyertyáán Istvn Istváán n áábrbráája)ja)



Szankciók

• állatvédelmi bírság

• kísérlet felfüggesztése

• kísérleti engedély visszavonása

• intézményi engedély visszavonása

• kísérletező eltiltása

• intézmény eltiltása



Az állatok származása

Kísérlet céljára - külön engedély hiányában - kizárólag e célra tenyésztett állatot 
szabad felhasználni. Háziasított állatfaj kóbor egyedét kísérlet céljára felhasználni 
nem szabad. (Ávt. 31. § (2) bek.)

(1) Kísérlet céljára a laboratóriumi állatokon kívül

a) a folyamatos állat-egészségügyi ellenőrzés alatt álló tenyészetből, telepről származó
gazdasági haszonállatok és társ-állatfajok egyedei használhatók fel.

(2) Az állatkísérleti engedély nem terjedhet ki háziasított állatfaj kóbor egyedeire, 
beleértve a kóbor kutyát és macskát. 

(3) Az emberszabású főemlősök (gorilla, orangután, csimpánzok és gibbonok) kísérleti 
célra nem használhatók fel.

(4) A természetvédelmi oltalom alatt álló vagy nemzetközi természetvédelmi egyezmény 
hatálya alá tartozó állatfaj egyedén kísérlet elvégzése akkor engedélyezhető, ha a kísérlet 
természetvédelmi érdeket szolgál. A kísérlet engedélyezhető olyan lényeges orvosi kutatások 
esetében is, amikor legalább második generációs tenyésztett állatokat használnak fel, és a 
kísérlet célja más módon nem biztosítható. 

(5) Természetből befogott vagy vadon élő állaton kísérlet csak akkor végezhető, ha más 
állaton történő kísérlettől a kívánt eredmény nem várható. (Korm. rend. 7. §)



A kísérleti állatok gondozása és elhelyezése

(2) A kísérleti állat elhelyezése és gondozása során biztosítani kell, hogy

a) a kísérleti állat egészségi állapotának és jóllétének megfelelő szállás, környezet és 
elegendő mozgástér, valamint táplálék, víz és gondozás álljon rendelkezésre;

b) a kísérleti állat éllettani és viselkedésbeli igényének kielegítését érintő korlátozás a lehető
legkisebb mértékű legyen;

c) az állat számára szükséges környezeti feltételek szükség szerinti, de legalább naponkénti 
ellenőrzését;

d) a kísérleti állat jóllétének és egészségi állapotának szakképzett személy általi 
felügyeletét, fájdalom, szükségtelen szenvedés, tartós nélkülözés vagy maradandó károsodás 
elkerülése érdekében;

e) szenvedés vagy károsodás észlelése esetén annak okát a lehető legrövidebb időn belül 
megszüntessék. (Korm. rend. 5. §)



A kísérleti állatok gondozása és elhelyezése (folyt.)

(3) A kísérleti állatok gondozásának és elhelyezésének részletes szabályait az 1. számú
melléklet tartalmazza. (Korm. rend. 5. §)

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítő LIII. évf. 21. szám (2002. dec. 13.) 2173. oldal:

Útmutató és ajánlás a kísérleti állatok tartásának állatvédelmi követelményeiről

….Az állatok jóllétének biztosítása érdekében tanácsadóként állatorvost vagy más, a 
szakiránynak megfelelő felsőfokú szakképzettséggel rendelkező személyt kell alkalmazni. 
(FVM-KöM-GM rendelet 6/A. § (2) bek.)



Meddig menjen el az állatjól(l)ét 
figyelembevétele?ne okozzunk fölöslegesen fájdalmat = a (morális) „költség” minimalizálása

vs.
az állatjólét maximalizálása (gyakran antropomorf módon)

5 „freedom”

1 - freedom from hunger and thirst (by ready access to fresh 
water and a diet to maintain full health and vigour)
2- freedom from discomfort (by providing an appropriate 
environment including shelter and a comfortable resting 
area)
3 - freedom from pain, injury and disease (by prevention or 
rapid diagnosis and treatment)
4 - freedom to express normal behaviour (by providing 
sufficient space, proper facilities and company of the 
animal's own kind)
5 - freedom from fear and distress (by ensuring conditions 
and treatment which avoid mental suffering)



A 3R elve (Replacement, Reduction, Refinement)

(1) Nem engedélyezhető és nem végezhető állatkísérlet abban az esetben, ha 
ismert olyan más tudományosan megfelelő és a várt eredményt szolgáltató
módszer, amely állat használata nélkül megvalósítható, illetve végrehajtható. 

(2) Az állatkísérletek szükségtelen megismétlésének elkerülése érdekében a 
kérelmezőnek és az engedélyezőnek törekednie kell a témához kapcsolódó, már 
elvégzett kísérletek eredményeinek megismerésére.  (Ávt. 26. §)

(1) Az állatkísérlet során felhasznált állatok számát a feltétlenül szükséges 
mérékre kell csökkenteni. Azt a vizsgálati módszert kell választani, amely 
előreláthatóan a legkisebb fájdalom okozásával, illetőleg legkisebb élettani, idegi 
vagy viselkedésbeli károsodás mellett végezhető el. 

(3) Minden kísérletet úgy kell megtervezni, hogy elkerülhetô legyen a 
szükségtelen fájdalom, szenvedés, tartós nélkülözés, illetve maradandó károsodás 
okozása. (Ávt. 27. §)



A 3R elve (folyt.) (Replacement, reduction, refinement)

(1) Minden állatkísérletet általános vagy helyi érzéstelenítés mellett kell végezni, 
kivéve, ha ez - arra tekintettel, hogy a kísérlet nem jár fájdalommal, illetôleg 
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 
megfelelô módszert kell alkalmazni annak biztosítása érdekében, hogy az állatnak 
a lehetô legkevesebb fájdalmat, szenvedést, tartós nélkülözést vagy károsodást 
okozzák, valamint egyetlen esetben se legyen az állat jelentôs 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 
végezhetô. (Ávt. 28. §)



Statisztikai adatok gyűjtése

(1) A kísérletekben felhasznált állatokról statisztikai adatokat kell gyűjteni. A statisztikai 

adatokat az állatkísérletek befejezését követő 5 évig meg kell őrizni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti statisztikai adatokat a kísérlet vezetője a tárgyévet követő

január 15. napjáig köteles továbbítani a kísérletet jóváhagyó MÁB elnöke részére.

(4) Az engedélyezett kísérleti helyekről és az állatkísérletekről vezetett éves összesített 

adatokat a MÁB elnöke a 3. számú mellékletben foglaltak szerint minden év január 31. 

napjáig köteles az illetékes állomás részére írásban jelenteni. Az állomás az összesített 

adatokat a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: 

minisztérium) részére minden év február 15-ig megküldi. A minisztérium az összesített 

adatokat hivatalos lapjában és internetes honlapján évente közzéteszi. (Korm. rend. 10. §)



A gyakorlat számokban

Kb. 150 nyilvántartásba vett létesítmény

Kísérleti állatok száma Magyarországon
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(Dr. Gyertyán István ábrája)



Sok vagy kevés?



Kísérleti állatok száma  a népesség függvényében

Ország népesség
(millió fő)

állatszám
(ezer db)

1000 főre jutó
állatok száma

Magyarország 10,16 365 35,9

Belgium 10,29 615 59,8

Portugália 10,37 42 4,1

Hollandia 16,15 692 42,9

Egyesült Királyság 58,8 2 568 43,7

USA 285,3 18 000 63,1

(Dr. Gyerty(Dr. Gyertyáán Istvn Istváán n áábrbráája)ja)



ezer fõre jutó kísérleti állat felhasználás
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Kísérleti állatok száma az élettudományok fejlettsége 
függvényében
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A kísérletek megoszlása súlyosságuk szerint

• USA jelentés, 
2001
– 57 % csekély vagy 

pillanatnyi fájdalom, 
nincs szükség 
anesztéziára

– 34 % anesztézia 
vagy 
fájdalomcsillapitás

– 9 % fájdalom van, 
anesztézia nincs

� Holland jelentés, 2001

� 63 % csekély 
diszkomfort

� 30 % mérsékelt 
diszkomfort

� 7 % súlyos 
diszkomfort

� Mo (becslés), 1999

� 80 % nincs fájdalom

� 15 % fájdalomérzés 
nincs

� 5 % megélt fájdalom 
van

5 - 10%



Ország vágóállatok
száma
(millió)

kísérleti
állatok száma

(ezer)

%-os
arány

Magyarország 190 365 0,19

UK 800 2 568 0,32

USA 5000 18 000 0,36

Kísérleti állatok száma  az élelmezési céllal elpusztított állatok 
számához viszonyítva

(Dr. Gyerty(Dr. Gyertyáán Istvn Istváán n áábrbráája)ja)



• Magyarországon évente mintegy 150 ezer kutya 
kóborol el.

• Közülük 65 ezret vadászok lőnek ki

• Több tízezret autó, vonat üt el. 

• 2010-ban kísérleti célra felhasznált kutyák 
száma 1253 volt (az előbbi szám 0.8 %-a)

Kutyák



Sok vagy kevés?



…lehetne még csökkenteni, de…

• történeti szempontból - egyre kevesebb

• nemzetközi szempontból - átlagos

• más célú felhasználás szempontjából - kifejezetten kevés

• hatékonyság szempontjából - még javítható

…biztos, hogy nem pazarló



Az elkövetkező években a kísérleti állatok 
száma nagy valószínűséggel nőni fog az 

EU-ban (és Magyarországon)
• Genetikailag módosított állatok térhódítása 

• ERA (European Research Area): az EU K+F  költségvetésének megduplázása 
néhány éven belül

• REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals)
~ 30 ezer vegyület ártalmasságának vizsgálata



„Replacement” problémák

• ECVAM - European Centre for the Validation of Alternative Methods

• Lassabban halad mint várták (eddig mindösszesen 5 módszer)

(bőrkárosítás, bőrérzékenyítés (allergia), fototoxicitás, bőrön keresztüli felszívódás, 

tetanusz vakcina hatékonyság)

• A kozmetikai direktíva megvalósulása erősen kétséges

(2009-ig ismételt dózisú toxicitás, toxikokinetika és reprodukciós toxikológiai 

vizsgálatok kivételével minden biztonsági vizsgálatot alternatív módszerrel kell 

végezni, az említett három alternatíváit 2013-ig kell megtalálni.)



EGK 609/86 irányelv módosítása (2010)

1. Hatály kiterjesztése:

� alapkutatásokban használt állatok

� szövet és szervdonorként használt állatok

� bizonyos gerinctelen állatok (lábasfejűek és rákok)

� embriók és magzatok (gesztáció utolsó harmadában)

2. Kötelező engedélyezése a projekteknek (minimum követelményekkel!)

3. Kötelező etikai értékelése a projekteknek 

� minimum követelmények

� 3R elvének érvényesítése

� súlyossági besorolás 

� harm-benefit analízis

� nemzeti etikai testület felállítása



EGK 609/86 irányelv módosítása (2010)

4. Állattartási és gondozási feltételek szigorítása (revised Appendix A)

5. Transzparencia: az engedélyezési eljárások és az etikai értékelések nem 
bizalmas információinak nyilvánosságra hozása 

6. Főemlősök felhasználásának korlátozása

� csak F2 generációjú állatokat lehet használni (türelmi időszak után)

� emberszabású főemlősök felhasználásának tiltása 

7. Évi két kötelező ellenőrzés bevezetése, melyből az egyik be nem jelentett 

8. Harmonizált és előírt oktatás és képzés

� FELASA A, B, C, D kategóriák



EGK 609/86 irányelv módosítása (2010)

9. Központi EU adatbázis létrehozása a kísérletek megismétlésének 
elkerülése céljából

� az engedélyeket és a tudományos eredményeket tartalmazná

10.CO2 eutanázia betiltása

11.Statisztikai adatszolgáltatás

� kiterjesztett hatály alá tartozó állatok jelentése

� genetikailag módosított állatok jelentése

� az engedélyezett projektek számának és az intézmények típusának  
jelentése

� projektek súlyossági besorolásainak jelentése



Mit és hogyan lehet kommunikálni az 
állatkísérletekről a társadalomnak?

• nyitottság és párbeszédkészség fontossága

• tényekre alapozva

• a realitásokat hangsúlyozva

• tévhitekkel és illúziókkal szemben fellépve

• kiállva a jelentősége mellett

• felelősségteljes, morális hozzáállást megmutatva



• http://www.u-szeged.hu/
• Főoldal » Magunkról » Az egyetem » Az egyetem vezetése » A Szenátus 

bizottságai » Munkahelyi Állatkisérleti Bizottság
• SZTE Munkahelyi Állatkísérleti Bizottság
• Az MTA osztályközi Állatkísérleti Tudományos Bizottságának álláspontja 

az állatok tudományos célra történő felhasználásáról
• A Szegedi Tudományegyetem álláspontja az állatok tudományos célra 

történő felhasználásáról
• Az SZTE Munkahelyi Állatkisérleti Bizottság (MÁB) Működési Szabályzata

Állatvédelem a Szegedi Tudományegyetemen

Az MTA Állatkísérleti Tudományos Bizottság 
állásfoglalása és az SZTE állatkísérleti etikai kódexe



Köszönöm a figyelmet!



• Hányan csináltak már állatkísérletet?

• Hányan készülnek rá?

• Hányan gondolják úgy, hogy lehetne másképp is?

• Hányan gondolják úgy, hogy az állatkísérletek pótolhatatlanok?

• Hánynak van otthon állata?

• Középiskolai béka kísérlet és a hozzátartozó dekapitálás 
szükségességének megítélése: szükséges, szükséges de választható
a dekapitálás, választható az egész kísérlet, elhagyható

1993 parlamenti bizottsági ülés:

– radikális állatvédők: közönséges gyilkosok, abszolút haszontalan dolgot csinálnak

– tudósok: mi a probléma? az állatok jól érzik magukat, mindent megteszünk az 
érdekükben, a tudománynak haladni kell, ne szóljanak bele



Az engedélyezési eljárásban szereplők

(1) A tenyésztő, beszállító és felhasználó létesítményt, valamint az állatkísérletet az 
illetékes megyei (fővárosi) állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás (a 
továbbiakban: állomás) engedélyezi, tartja nyilván és ellenőrzi. (Korm. rend. 4. §)

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter […] az állatvédelemmel kapcsolatos 
feladatok végrehajtásának elősegítésére Állatvédelmi Tanácsadó Testületet (a továbbiakban 
Tanácsadó Testület) hoz létre. (FVM rend. 1. §)

A Tanácsadó Testület az állatkísérletekkel kapcsolatos feladatok véleményezésére 
kilenctagú Állatkísérleti Tudományos Etikai Tanácsot […] választ saját soraiból. 
(FVM rend. 3. § (1) bek.)

Az állatkísérlet végzésére feljogosított és nyilvántartott intézményben munkahelyi 
állatkísérleti bizottságot (a továbbiakban: MÁB) kell létrehozni és működtetni. 
(Ávt. 33. §)



Ellenőrzés

Az […..] engedélyezett állatkísérlet végzését és az állatházat az állomás rendszeres 
időközönként, de legalább évente a helyszínen ellenőrzi, illetve szúrópróbaszerűen 
ellenőrizheti. Ennek során az iratokba betekinthet és megtekintheti a kísérlet 
lefolytatását. (Korm. rend. 6. § (3) bek.)



Szankciók
Az állomás az állatkísérletek végzéséről, a kísérleti állatok tartásának körülményeiről szóló
jogszabályok megsértése, illetve a kérelemben foglalt és a hatóság által jóváhagyott feltételek, vagy az 
engedélyben előírtak meg nem tartása esetén a kísérlet végzését az észlelt hiányosság megszüntetéséig 
felfüggesztheti, illetve a kísérletre, a tenyésztő, a beszállító és felhasználó létesítményre vonatkozó
engedélyt visszavonhatja. (Korm. rend. 6. § (4) bek.)

Az állomás az állatkísérletek végzéséről, a kísérleti állatok tartásának körülményeiről szóló
jogszabályok, illetve a kérelemben foglalt és a hatóság által jóváhagyott feltételek, vagy az 
engedélyben előírtak ismételt megsértése esetén a kísérletre, a tenyésztő, a beszállító és felhasználó
létesítményre vonatkozó engedély visszavonásával egyidejűleg az állatkísérletet folytató személyt, 
illetve felhasználó létesítményt.- az elkövetett szabályszegés mértékére figyelemmel – a további 
kísérletek végzésétől határozott időre , de legalább hat hónapra és legfeljebb három évre eltilthatja. 
(Korm. rend. 6. § (5) bek.)

Állatvédelmi bírság kiszabható azzal szemben, aki
…
h) engedély nélkül, illetve az abban foglaltakról eltérő módon végez állatkísérletet,
…
n) az állatkísérletek során a kötelezően előírt adatszolgáltatást nem, vagy hiányosan 
teljesíti,
…
u) állatvédelmi jogszabály egyéb előírását megszegi. (Korm. rend. az állatvédelmi bírságról 4. §)





Frances Power Cobbe



Állatkísérletek ellen tüntetők



1. Az állatkísérletek jelentősége az orvostudományban

2. Állatvédő – tudományellenes mozgalmak

3. Vannak-e jogaik az állatoknak?

4. Van-e erkölcsi alapunk állatok felhasználására a

tudományban?

5. Az állatvédelmi törvény

6. Állatvédelem a Szegedi Tudományegyetemen
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Jeremy Bentham



1. Az állatkísérletek jelentősége az orvostudományban

2. Állatvédő – tudományellenes mozgalmak

3. Vannak-e jogaik az állatoknak?

4. Van-e erkölcsi alapunk állatok felhasználására a

tudományban?

5. Az állatvédelmi törvény

6. Állatvédelem a Szegedi Tudományegyetemen



1. Az állatkísérletek jelentősége az orvostudományban

2. Állatvédő – tudományellenes mozgalmak

3. Vannak-e jogaik az állatoknak?

4. Van-e erkölcsi alapunk állatok felhasználására a

tudományban?

5. Az állatvédelmi törvény

6. Állatvédelem a Szegedi Tudományegyetemen



2. Állatvédő – tudományellenes mozgalmak

Megalapítójuk: Frances Power Cobbe

Érvelésük: 

Utilitarista
Morális

Aránytalanul nagy figyelmet fordítanak az 
állatkísérletekre

Szélsőséges kijelentések és cselekmények



3.  Vannak-e jogaik az állatoknak?

A jog fogalmának meghatározása

Az állatoknak nincsenek jogaik, 
de nekünk vannak kötelezettségeink 

irántuk

Morális ágensek közössége



4. Van-e erkölcsi alapunk állatok felhasználására a 

tudományban?

Jeremy Bentham és az utilitarista filozófia

Élőlények morális státusának különbségei

„Szpecieszizmus” elmélet (Singer)

Nem használni állatokat élettudományi kutatásokban
utilitarista filozófiai alapon erkölcsileg helytelen


