
Súlyos, nem enyhíthető fájdalommal járó állatkísérleti engedély kiadása 

Hatáskörrel rendelkező szerv/ szervezeti egység:  

PMKH Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti 

Főosztály, Állategészségügyi Osztály országos illetékességgel.  

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:  

Az állatkísérletekről szóló 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 2. számú melléklete 

szerinti adattartalommal benyújtott projekt engedélyezése iránti kérelem, melyet a 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által rendszeresített, annak honlapján 

található elektronikus űrlapon kell benyújtani.  

Az engedélyezésre benyújtott projektről a kérelmezőnek egy nem szakmai jellegű 

összefoglalót kell készítenie. A szellemi tulajdon és a bizalmas információk 

védelmére figyelemmel a projektek nem szakmai jellegű összefoglalásának a 

következőket kell tartalmaznia: a projekt célkitűzéseire vonatkozó információk, 

beleértve a várható ártalmakat és előnyöket, valamint a felhasználni kívánt állatok 

számát és faját; a helyettesítésre, csökkentésre és tökéletesítésre vonatkozó előírás 

teljesítésének tanúsítása.  

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:  

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

2015. évi CCXXII. törvény 9. §-a szerint a gazdálkodó szervezet, az ügyfél jogi 

képviselője, az ügyfélként eljáró állam, önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, 

jegyző, köztestület, valamint egyéb közigazgatási hatóság elektronikus ügyintézésre 

köteles, így kérelmét elektronikus úton, a https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül 

köteles előterjeszteni. 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: -  

Általánostól eltérő ügyintézési határidő: -  

Ügymenet rövid leírása:  

Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóság előzetes engedélye 

nélkül állatkísérleti projekt nem folytatható le. A projektek elvégzésére akkor kerülhet 

sor, ha az Állatvédelmi Tudományos Etikai Tanács (a továbbiakban: ÁTET) a 

projektet a projektértékelés során kedvezően bírálja el. A felhasználó vagy a 

projektért felelős személy köteles projektengedély iránti kérelmet benyújtani az 

élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatósághoz (Pest Megyei 

Kormányhivatal). A kérelem csak akkor nyújtható be, ha a projektben szereplő 

kísérleteket ezt megelőzően a Munkahelyi Állatjóléti Bizottság jóváhagyta. A hatóság 

a hiánytalan és formailag megfelelő kérelmet projektértékelés céljából továbbítja az 

ÁTET-nek. Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóság az 

engedélyezésről szóló határozatot az ÁTET szakértői véleményének 

figyelembevételével hozza meg. Nem adható meg az engedély, amennyiben az 

ÁTET a szakértői véleményben nem javasolja az állatkísérlet engedélyezését.  

Ha a kísérlet lefolytatását rendkívüli és tudományosan igazolható indok szükségessé 

teszi, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró Pest 

Megyei Kormányhivatal  – ideiglenes jelleggel, legfeljebb a rendkívüli és 

tudományosan igazolható indokra figyelemmel szükséges időtartamra – engedélyt 



adhat olyan kísérlet lefolytatására, amely az állatok számára súlyos, várhatóan 

hosszú ideig tartó és nem enyhíthető fájdalommal, szenvedéssel vagy kínnal jár. Az 

élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóság a projekt engedélyezési 

eljárást lezáró döntést másodpéldányban megküldi az eljárásban közreműködő 

Munkahelyi Állatjóléti Bizottság elnökének.  

Különös eljárási szabályok: -  

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:  

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény  

Az állatkísérletekről szóló 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet  

Az ügy intézését segítő útmutatók: -  

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:  

http://portal.nebih.gov.hu/hu/ugyintezes/allat/nyomtatvanyok  

Igénybe vehető elektronikus program letöltése: -  

 

 


