Iktatási szám: …………………………...
Felajánló nyilatkozat
- kutya holttestének felajánlásához Alulírott ………………………………………………………………….. (a továbbiakban: Felajánló)
jelen nyilatkozatomban kijelentem, hogy felajánlom kutyám testét annak halála után az ELTE TTK Etológia Tanszéke
részére (Budapest 1117, Pázmány Péter sétány 1/C, a továbbiakban: Tanszék). Felajánlásom önkéntes és anyagi
ellenszolgáltatás nélküli, célja a tudományos kutatás, különösen az állatorvos-tudomány és az etológia fejlődésének
támogatása, az oktatás és gyógyítás segítése.
Kijelentem, hogy az alábbi állat felett tulajdonosi és/vagy rendelkezési jogom van:
o A kutya neve: …………………………………

o Fajtája: ………………………………….

o Neme:

o Ivartalanított-e:

szuka

kan

Az állat tulajdonosa tölti ki*

o Születési ideje: ………………………………………

igen

nem

o Becsült-e a születési dátum?

igen

nem

o Mikrochip száma:
Nyilatkozatommal hozzájárulok, hogy a Tanszék a fenti célokkal összhangban rendelkezzen az átvett tetemmel,
illetve mintákat vegyen egyes szövetekből, azokat megőrizze, kutatási, oktatási vagy gyógyítási célból felhasználja.
Tudomásul veszem, hogy a mintavételt követően a Tanszék a tetemet az állategészségügyi előírásoknak megfelelően
elszállíttatja, így a tetem visszakérésére nincsen lehetőség, kivéve a saját költségű egyedi hamvasztás igénylésekor.
Kapcsolatfelvételi nyilatkozat:
Igen, hozzájárulok, hogy amennyiben szükséges, a Tanszék munkatársai felvehessék velem a kapcsolatot azzal
a céllal, hogy kérdéseket tegyenek fel a kutyám viselkedéséről, szokásairól és az állatorvosi kórelőzményekről.
email-cím: ………………………………………………………….…..
telefonszám: ………………………………………………………..…..
A későbbi kapcsolatfelvételhez nem járulok hozzá, de a kutyámra vonatkozó online kérdőívet kitöltöm.
Nem járulok hozzá a kapcsolatfelvételhez, és nem kívánom kitölteni a kérdőívet.
A felajánló nyilatkozatot és a mellékelt tájékoztatót elolvastam, a bennük foglaltakat megértettem és elfogadom.
Kelt ….………………………. , …….… év ……. hó ……. nap.
……………………………………………
Felajánló aláírása

Az állatorvos tölti ki*

Alulírott…………………………………………………………………..
(pecsétszám: ………….….)
igazolom, hogy a fenti adatokkal rendelkező elaltatott állat nem szenvedett fertőző betegségben, vagy nem állt fenn
annak megalapozott gyanúja, rendelkezett veszettség elleni oltással, az elmúlt 14 naptári napon belül nem mart meg
embert, az eutanáziának állatorvosilag indokolt, jelen felajánlástól független egészségügyi oka volt, a nyilatkozatban
rögzített céloknak megfelelő felajánlásnak állategészségügyi akadálya nincs.
o A bódításhoz használt szerek: ……………………………….……………..…………………..
o Az eutanáziához használt szerek: …………………………………………..…………………..
o A halál időpontja: …………… (óra) …………… (perc)
o A felajánláshoz szükséges kórelőzményi adatokról felvilágosítást adok a Tanszéknek:

igen

nem

A Felajánló döntésének értelmében gondoskodom arról, hogy a Tanszék értesítése legkésőbb az eutanáziát követő 15 percen
belül megtörténjen. Tudomásul veszem, hogy amennyiben az értesítés későn történne meg, vagy az elszállítás nem lenne
biztosított adott időn belül a rendelőből, akkor a Tanszék a felajánlásról lemondhat. Az elszállítás díjmentesen történik.
Kelt ….………………………., …….… év ……. hó ……. nap.
Ez az okmány három példányban készül, és a következők kapják:
1. példány: Tanszék, 2. példány: Felajánló, 3. példány: Állatorvos

……

……………………………………………
Állatorvos aláírása és pecsétje

Tájékoztató a tudományos célú felajánlásáról
Az egyes szövetek vizsgálatával szerzett ismeretek nélkülözhetetlenek az állatorvosok és az orvosok gyógyító tevékenységének
fejlődéséhez. A Tanszék kutatói egy olyan szövetbank létrehozását tűzték ki célul, ami széles körben, hazai és külföldi kutatócsoportok
számára egyaránt lehetővé teszi ezen rendkívül értékes biológiai minták vizsgálatát - ahogyan ez már régóta alkalmazott eljárás a humán
kutatásokban és az orvostudományi egyetemeken, így például a budapesti Semmelweis Egyetemen is. Ehhez elengedhetetlen azoknak
az önzetlen gazdáknak a közreműködése, akik kutyájuk halála után a holttestet erre a nemes célra ajánlják fel.
Gyakori kérdések és főbb tudnivalók
●

Hogyan lehet felajánlani az elhunyt állatot?
A holttest felajánlásáról az állat tulajdonosa dönthet, ehhez a “Felajánló nyilatkozat” c. dokumentum rá vonatkozó részét kell
hiánytalanul kitöltenie és az állatorvosának átadnia az eutanázia napján. Az állatorvosnak az elaltatást követően ki kell töltenie
az eutanáziára vonatkozó részt, illetve igazolnia kell, hogy a felajánlásnak nincsen állategészségügyi akadálya.

●

Mi történik a felajánlott holttesttel?
Az eutanáziát követően az állatorvos értesíti a Tanszéket, amely az ELTE Biológiai Intézetébe szállítja a tetemet, ahol többek
között felveszik az adott állat adatait, illetve mintákat vesznek egyes szövetekből (pl.: hámszövet, izomszövet, idegszövet
stb.). A kivett minták fixáló oldatba illetve mélyhűtőbe kerülnek a későbbi felhasználás céljától függően, a vizsgálatot
követően pedig a holttestet a Tanszék az állategészségügyileg előírt módon való megsemmisítésre elszállíttatja. Fontos
megjegyezni, hogy a Tanszék nem végez részletes patológiai vizsgálatot és nem ad ki ezzel összefüggő eredményközlő lapot,
az adott állatot kezelő állatorvos kérésére viszont a mintavételezés során megfigyeltekről tájékoztatást adhat.

●

Fizetnek-e a felajánlásért?
Nem, a nyilatkozatban megfogalmazottak szerint a felajánlás önkéntes alapon és anyagi ellenszolgáltatás nélkül történik.
A Tanszék azonban átvállalja a tetem elszállíttatásának és kezelésének költségeit.

●

Csak kutyák holttestét lehet felajánlani?
A Tanszék egyik fő kutatási területe a kutyák kognitív öregedésének, illetve az abban szerepet játszó tényezők vizsgálata, így
egyelőre csak kutyák holttestét fogadja.

●

Bármelyik rendelőben sor kerülhet felajánlásra?
Nem, a Tanszék külön állapodik meg azokkal a rendelőkkel, ahonnan a későbbiekben fogadja a felajánlásokat. A résztvevő
rendelők listáját a Tanszék honlapján lehet megtekinteni (https://kutyaetologia.elte.hu/rendeloi-kapcsolatok). Amennyiben
szeretné felajánlani kutyája holttestét, de nem találja az Ön rendelőjét ebben a listában, kérjük, egyeztetés céljából még az
eutanázia előtt vegye fel a Tanszékkel a kapcsolatot, vagy töltse ki a honlapon található Felajánlási szándéknyilatkozatot.

●

Előfordulhat, hogy nem fogadnak el egy felajánlást?
Igen. Ez azokban az esetekben történhet meg, ha az állatorvos a fentiekben írtak alapján állategészségügyi akadályát látja a
felajánlásnak, vagy a Tanszék valamilyen ok miatt nem tudja fogadni a tetemet, illetve amennyiben a rendelőintézet nem
értesíti időben a Tanszéket a felajánlásról (utóbbinak az az oka, hogy bizonyos molekuláris vizsgálatokat a gyors szöveti
változások miatt a halál után csak korlátozott ideig – gyakran csak pár órán belül – lehet elvégezni).

●

Vissza lehet vonni a felajánlást?
A holttest rendelőből való elszállítását követően a felajánlás visszavonására már nincs lehetőség.

●

Visszakapja-e az elhunyt állat tulajdonosa a hamvakat?
Amennyiben a hamvakról a Felajánló nem rendelkezik előzetesen, akkor a mintavételt követően a Tanszék a tetemet hivatalos
úton elszállíttatja, és gondoskodik a tetem jogilag és állategészségügyileg előírt módon való kezeléséről. Ha a Felajánló a
mintavétel megtörténte utáni egyedi, urnás hamvasztást kérne, akkor a Felajánló nyilatkozattal együtt ki kell töltenie a
honlapról letölthető Hamvasztási nyilatkozatot, és az egyedi hamvasztással kapcsolatosan felmerülő költségeket is ő fizeti.

●

Mennyi ideig őrzik meg a kivett szövetmintákat?
A kutatás jellegétől függően egyes szövetminták már néhány nap vagy hét alatt vizsgálatra kerülnek, míg másokat akár évekig
is tárolhatnak megfelelő szövetfixáló oldatokban vagy hűtőben, mielőtt az elemzésükre sor kerül.

●

Miért szeretné a Tanszék adott esetben felvenni a kapcsolatot az elhunyt állat gazdájával?
A legtöbb kutatás számos tényezőt vesz figyelembe az adatok elemzésénél, és mivel a Tanszék a kutyák öregedését elsősorban
etológiai szempontból vizsgálja, ezért fontos támpont lehet az adott kutya személyisége, szokásai és egészségügyi problémái
is az értékelésben. A pontosabb felmérést a Tanszék kutatóival lehet egyeztetni, vagy pedig egy egyszerűsített online kérdőív
kitöltésével segíthető a kutatás (https://goo.gl/DrsG7G). Az azonosításra alkalmas adatokat a Tanszék a vonatkozó adatvédelmi
törvény szigorú betartásával, bizalmasan kezeli, harmadik fél részére nem adja át, és a kutatási adatoktól elválasztva tárolja.

●

Hogyan lehet értesülni a kutatások eredményéről?
A kutatások összegzett eredményét - az adott kutyákra és tulajdonosaikra nézve anonim módon, a vonatkozó adatvédelmi
törvény és kutatási előírások betartásával - a Tanszék hazai és nemzetközi folyóiratokban publikálhatja, illetve ismeretterjesztő
csatornákon (pl. televízió, rádió, internet) keresztül mutathatja be az érdeklődők számára. Aki kíváncsi a Tanszéken folyó
munkára és az elért tudományos eredményekre, annak érdemes rendszeresen ellátogatnia a Tanszék hivatalos weboldalára
(https://kutyaetologia.elte.hu), illetve elolvasnia a legújabb híreket a Szenior Családi Kutya Program Facebook-oldalán
(https://www.facebook.com/CsaladiKutyaProgram).
Szenior Családi Kutya Program, Kutya Szövetbank
dr. Kubinyi Enikő, dr. Sándor Sára, dr. Czeibert Kálmán
ELTE TTK Etológia Tanszék (Bp. 1117, Pázmány Péter sétány 1/C)
Email: kutya.szovetbank@gmail.com

