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A Kormány 1464/2013. (VII. 24.) Korm. határozata
a Kormányzati Ügyfélvonal megújításáról

A Kormány felhívja a  közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy gondoskodjon arról, hogy a  közigazgatási 

eljárások és a közigazgatás elérésének egyszerűsítése, ezáltal az ügyfelek minél gyorsabb, hatékonyabb, ügyfélbarát 

kiszolgálása érdekében a  megújult Kormányzati Ügyfélvonal legkésőbb 2013. december 1-jén megkezdje 

a működését.

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidő: 2013. november 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1465/2013. (VII. 24.) Korm. határozata
az Állatkísérleti Tudományos Etikai Tanácsról

 1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 

2010. évi XLIII. törvény 30.  § (1)  bekezdése alapján a  tudományos célból felhasznált állatok védelmét és jólétét 

érintő kérdések megtárgyalása, valamint a  terület széles körű társadalmi, tudományos és szakmai megalapozása 

érdekében Állatkísérleti Tudományos Etikai Tanácsot (a továbbiakban: Tanács) hoz létre.

 2. A Tanács

a) feladata az állatkísérleti engedélyek kérelmezésekor benyújtott projektek értékelése,

b) tanácsot ad az  állatvédelemért és állatjólétért felelős miniszternek az  állatkísérletekre vonatkozó jogi 

szabályozás tekintetében,

c) tanácsot ad a  felelős hatóságoknak és a  munkahelyi állatjóléti bizottságoknak a  kísérleti állatok 

beszerzésével, tenyésztésével, elhelyezésével, gondozásával és felhasználásával kapcsolatos kérdésekben,

d) ajánlásokat, irányelveket dolgoz ki,

e) elősegíti a legjobb gyakorlatok megosztását,

f ) nemzetközi kapcsolatokat épít, tapasztalatot cserél az Európai Unió országainak hasonló testületeivel.

 3. A Tanács tizenhárom tagból áll.

 4. A Tanács tagjait a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) elnöke kéri fel.

 5. A Tanács tagjainak megbízatása 5 évre szól.

 6. A Tanács tagjának tagsága megszűnik, amennyiben

a) lemond,

b) a Tanács minősített többségének javaslatára a NÉBIH elnöke felmenti, vagy

c) elhalálozik.

 7. A Tanács működésének e  határozatban nem részletezett szabályait maga határozza meg, melyet a  NÉBIH elnöke 

jóváhagy.

 8. A Tanács működési feltételeiről a NÉBIH elnöke gondoskodik.

 9. A Tanács tagjai sorából elnököt választ.

 10. A Tanács üléseit szükség szerint az elnök hívja össze.

 11. A Tanács ülései nem nyilvánosak, azokon csak a tagok, illetve a meghívottak vehetnek részt.

 12. A Tanács működésével kapcsolatos titkársági feladatokat a NÉBIH látja el.

 13. A Tanács elnöke és tagjai tiszteletdíjban, költségtérítésben részesülnek.

 14. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök


