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Az állategészségügyi szolgálat járványvédelmi feladatai 
a hadműveleti területen 

Dr. Bagi János alezredes 

A társadalmi változások, a tudomány és technika rohamos és széles 
körű fejlődésének eredményeként a mezőgazdaságban is világviszonylat
ban bekövetkezett és korunkban is folyamatban levő struktúrális és ter
melés technikai változások következtében az állatállományokban jelent
kező járványoknak, a különböző fertőző betegségeknek nagy mértékben 
megnőtt a jelentősége. A nagyüzemi állatállományokban - melyekben 
egyre inkább érvényesül az üzemszerű termelés - a járványok sokkal 
könnyebben terjednek, nagy veszteségeket és súlyos károkat idézhetnek 
elő. 

A nagy állatjárványok hátrányosan befolyásolják az állatok gazda
ságos hasznosítását és komoly mértékben csökkenthetik az állati eredetű 
termékek előállitását, veszélytelen fogyaszthatóságának biztosítását. 

E termékek jelentősége az ország lakosságának és a hadsereg személyi 
állományának ellátásában ismert. Hadműveletek során az igények még 
fokozódnak és biztosításuk körülményei pedig komplikálódnak. Kialakul
hatnak ugyanis a természetes járványok mellett mesterségesen előidézett 
olyan fertőzések is, melyek az emberre és az állatra egyaránt veszélyesek 
lehetnek. 

Minden ilyen fertőzés, járvány - melyet a különböző biológiai harc
anyagok alkalmazása révén mesterségesen is előidézhetnek -, közvetve 
vagy közvetlenül az ember ellen irányul. Céljában és eredményében min
den esetben a személyi állomány egészségi állapotát vagy élelemmel való 
ellátását veszélyezteti. Ezért nőtt meg az utóbbi időben az állatorvosok 
járványegészségügyi szerepe és jelentősége világszerte. 

Az állategészségügyi szolgálat feladatai a mi viszonyaink között a 
bevezetőben elmondottakból az államigazgatási szervekre, a hatósági 
állategészségügyi szolgálatra törvény szerint háruló feladatokból, s a 
Magyar Néphadsereg sajátos igényeiből következnek. 

A korszerű harci eszközök és a haditechnika igen gyors és széles 
körű fejlődése a hadsereg állategészségügyi szolgálatának elsődleges fel
adatává az epidemiológiát, a hús és egyéb állati eredetű élelmiszerek ál-



latorvosi vizsgálatát, a közegészségügyi feladatok végrehajtásában való 
részvételt, a zoonózisok elleni védekezést tette. Mindezek mellett részt 
vesz a hátország és a hadműveleti területek állatállományának egészség
ügyi ellátásának megszervezésében, a járványvédelmi feladatok irányítá-
sában és ellenőrzésében. . 

Irodalmi adatok szerint a fejlett országok hadseregeiben az említett 
feladatok végzésére - de különösen az e kérdésekhez tartozó kutatási 
témák kidolgozására, a közegészségügyi feladatok támogatására - béké
ben is működő, jelentős tudományos és gyakorlati erőt képviselő állat
egészségügyi szolgálatot szerveznek és tartanak fenn. A hadsereg állat
egészségügyi szolgálata közvetve vagy közvetlenül az egészségügyi szol
gálat munkáját segíti, a személyi állomány egészségének, harcértékének 
megóvását, az állatról emberre is átterjedő fertőzésektől való meg~1édését 
biztosítja. Ez így van a szocialista és kapitalista országok hadseregeiben 
egyaránt. Az USA 24 OOO állatorvosából 800 jelenleg is a hadsereg állat
egészségügyi szolgálatában teljesít szolgálatot, akik az élelmiszer-vizs
gálatban, a közegészségügy, a radiológiai és az epidemiológiai területén 
működnek, részben a kutatásokban, részben a gyakorlati munkában. 

A hadműveleti területen három alapvető feladatot kell az állategész
ségügyi szolgálatnak ellátni: 

1. A személyi állomány harcértékét csökkentő fertőző megbetegedé
sek, az embert és állatot egyaránt megbetegítő fertőzések, járványok meg
előzését, terjedésének csökkentését és a járványok, a fertőzéses gócok 
felszámolását. 

2. A hús és egyéb állati eredetű élelmiszerek állatorvosi vizsgálatát: 
3. A csapatok és intézetek mindenkori állatállományának állategész

ségügyi ellátását, a fertőző állatbetegségek megállapítását és felszámolá
sát, a biológiai harcanyagok alkalmazása esetén a szükséges járványvé"."' 
delmi intézkedések megszervezését és végrehajtását. 

A feladatok sorrendi felsorolása ez esetben meghatározó. Ezzel is 
azt hangsúlyozzuk ki, hogy a korszerű harc körülményei között, a tömeg
pusztító fegyverek alkalmazásának időszakában az állategészségügyi szol:.. 
gálatnak is elsődleges feladata közvetve és. közvetlenül is a személyi ál
lomány egészségének, harcértékének megóvása, a fertőző betegségek, az 
embert és állatot egyaránt megbetegítő járványok megelőzése, elhárítása 
és felszámolása, a fertőzésmentes élelmezés állatorvosi biztosítása. 

· Az állategészségügyi szolgálat járványvédelmi feladatai, különös te
kintettel a zoonozisokra : 

- a hadműveleti terület állandó és folyamatos állategészségügyi fel
derítése az embert és állatot egyaránt megbetegítő fertőző betegségekre, 
a biológiai harcanyagokkal fertőzött gócokra, fertőzést terjesztő elő- és 
holtanyagokra; 

- az egészségügyi szolgálattal együttműködve kidolgozza azokat a 
rendszabályokat és utasításokat~ amelyeknek célja biztosítani a személyi 
állomány védelmét az állatról emberre is átterjedő fertőző megbetegedé
sektől1 a biológiai harcanyagok okozta fertőzésektől, a járványok tovább 
terjedésétől; 
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- szoros kapcsolatot tart az államigazgatási állategészségügyi szer
vekkel és intézményekkel, s a hadműveleti területen, - különösen a 
hadműveletek által sújtott ,.célterületeken'" -, részt vesz, esetenként ön
állóan végzi, irányítja a járványvédelmi feladatokat; 

- felderíti a hadműveleti terület faunáját, a növényi és állati kár
tevőket, a honos rovar, rágcsáló és egyéb vektorokat, s az általuk .ter
jeszthető fertőző betegségeket; 

- adatokat gyűjt a terület parazitológiai és helmintológiai helyze
téről; 

- javaslatot tesz fertőzött területek megjelölésére, zárlatok, karan
ténok elrendelésére; 

- gondoskodik a fertőzött vagy a fertőzésre gyanús területeken szük
séges mintavételekröl, s laboratóriumi vizsgálatuknak a hadosztály, had
sereg, front intézeteiben való elvégeztetéséről; 

- részt vesz a mentesítési és fertőtlenítési munkák megszervezésé
ben és a végrehajtás ellenőrzésében; 

- regisztrálja és folyamatosan vezeti a felderítési adatokat, és a 
minták vizsgálatának alapján kapott laboratóriumi eredményeket. 

Az állategészségügyi szolgálat ezeket a feladatokat a legszorosabb 
együttműködésben végzi az egészségügyi szolgálattal, s e tevékenysége 
az egészségügyi szolgálat munkájának részét képezi. 

A hús és egyéb állati eredetű élel-miszerek állatorvosi vizsgálata. 

A korszerű harc körülményei között, tömegpusztító fegyverek alkal
mazása esetén is számolni kell a helyi anyagbeszerzési források lehetősé
geivel. A hadműveleti területeken előre mozgó csapatok, intézetek sze
mélyi állományának élelemmel, hússal és egyéb állati eredetű élelmi
szerekkel való ellátásában nem hanyagohatók el a helyi beszerzések, a 
csapat és hadműveleti hadtáp körletekben történő állatvágatások, azok 
termékeinek feldolgozása, felhasználása. Így megnő az állategészségügyi 
szolgálatnak az élelmezési szolgálattal együttműködő, annak munkáját se
gítő, kiegészitő tevékenysége is. Elsődlegesen jelentkezik a szolgálat szak
értői hűsvizsgáló szerepe, megnő higiénikusi munkájának jelentősége, s 
fokozódik az állati eredetű élelmiszerek fogyaszthatóságának kimondásá
ból vagy a felhasználás megtiltásából eredő felelőssége. 

A hadseregeket ma az egész világon aszerint, hogy az állati eredetű 
élelmiszerekkel miként látják el, három csoportba sorolják: 

a) amelyek egységeiket a helyi anyagbeszerzési forrásokból kizáró
lagosan friss hússal látják el; 

b) amelyek egységeiket csak komplett csomagolású konzerv élelmi
szerekkel élelmezik, s a hadszíntér vagy a hadtápkörletek helyi forrásai
ból beszerzett élelmiszerekkel sohasem számolnak; 

e) amelyek rendelkeznek a legkülönbözőbb eljárással tartósított s kü
lönlegesen csomagolt hússal és egyéb élelmiszerekkel, de a szükség és a 
lehetőség szerint felhasználják a helyi beszerzési források nyersanyagait, 
termékeit is. 
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Az európai országok hadseregeiben - így hazánkban is - az utóbbi
val, tehát a vegyes rendszerű ellátással számolnak. Ezért az állategészség
ügyi szolgálatot fel kell készíteni arra, hogy az állatvágatások alkalmával 
kitermelt húsokat fogyaszthatóság szempontjából elbírálja, hogy a köz
egészségügyi, vegyi és radiológiai szempontból kifogástalan, biológiailag 
telies értékű állati eredetű élelmiszerek felhasználását ellenőrizze. 

Az állategészségügyi szolgálat a hadműveleti területen történő állat
vágatások, húsok és egyéb állati eredetű élelmiszerek állatorvosi vizsgá
latával kapcsolatos feladatait az alábbi rendszabályok szerint végzi:, 

- értékeli a vágásra kerülő állatok származási helyének, az állatok 
utánszállításának járványfelderítési adatait; 

- elrendeli az ismeretlen állományokból (helyekről) szállított álla
tok állategészségügyi megfigyelését, az előírt és a lehetőségek szerint meg
valósítható karanténok módját és idejét; 

- megszervezi a vágásra kerülő állatok tömegpusztító fegyver 1:::k 
hatása elleni védelmét; 

- biztosítja a felhasználásra kerülő víz (ivó- és technikai víz), vala
mint az állatok élelmezésére szolgáló takarmányok tömegpusztító fegyve
rek hatása elleni védelmét, ellenőrzi azok abv. harcanyagokkal való 
szennyezettségét, fertőzöttségét, s a vegyivédelmi, műszaki és más szol
gálatokkal együttműködve megszervezi azck mentesítését, s szabályozza 
a felhasználását; 

- elvégezheti az abv. harcanyagokkal szennyezett, fertőzött álla
tok mentesítését, fertőtlenítését, s ellenőrzi annak megtörténtét; 

- biztosítja a beteg és sérült állatok gyógykezelését, állategészség
ügyi ellátását; 

- ellenőrzi a szállított és elsősorban lábon hajtott állatok egész
ségügyi állapotát, azok vágás előtti pihentetését; 

- végzi a vágásra kerülő állatok vágás előtti, egyedenkénti részletes 
diagnosztikai vizsgálatát, különös tekintettel a fertőző megbetegedésekre, 
a biológiai harcanyagokkal történt fertőzöttségre, a sugár- és vegyiszeny
nyezettségre; 

-- kimondja a vágás engedélyezését, s megszabja annak állategész
ségügyi feltételeit; 

- végzi az állatvágatások és az állati eredetű élelmiszerek feldol
gozására szolgáló helyek, a húskitermelés módjának, a feldolgozás és a 
raktározás, szállítás állategészségügyi higiénés ellenőrzését; 

- végzi a hasított állatok és a belső szervek vágás utáni érzékszervi 
vizsgálatát, s a fogyasztásra feltétel nélkül alkalmas termékeket lebélye
gezteti, s a felhasználásra bocsátást engedélyezi; 

- ellenőrzi a húsok és egyéb termékek, feldolgozási produktumok 
tárolását, hűtését és raktározását; 

- elrendeli a fogyasztásra feltételesen alkalmas húsok és zsigerek 
további vizsgálatát, minták vételét, s a kiegészítő laboratóriumi vizsgála
tok elvégeztetését; 

- értékeli a vizsgálati eredményeket s a fogyaszthatóság feltételeit 
meghatározza, a szükséges eljárásokat és kezeléseket (sütés, főzés, steri
lezés stb.) elrendeli, azok végrehajtását ellenőrzi; 
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- a fogyasztásra alkalmatlan, elkobzott állati eredetű termékeket, 
a fertőzés szempontjából veszélyes szerveket, anyagokat zár alá veszi, 
s a feldolgozást, a megsemmisítést szabályozza; 

- ellenőrzi a feldolgozási higiénét, a késztermékek táro]ását és a 
raktárból történő kiadását; 

- ellenőrzi a vágó- és feldolgozó helyek tisztaságát, higiénés álla
potát, s a szükséges tisztogatásokat és fertőtlenítéseket elrendeli; 

- kidolgozza az állatvágatások, a húsfeldolgozás állategészségügyi, 
közegészségügyi rendszabályait, s azok betartását ellenőrzi; 

- megszervezi és végrehajtja a vágással és az állatokkal foglalkozó 
személyi állomány állategészségügyi és közegészségügyi kiképzését; 

- elvégezteti a vágással és a feldolgozással foglalkozó személyi ál-
1omány időszakos orvosi szűrővizsgálatát, azok eredményeit regb,:::trálja 
és ellenőrzi; 

- megszervezi a vágóhely (vágóüzem), a kitermelt hús és egyéb 
termékek tömegpusztító fegyverek hatása elleni védelmét; 

- megszervezi az egészségügyi, a vegyi és élelmezési szolgálatokkal 
együttműködve a szennyezett és fertőzött húsok és termékek mentesíté
sét és ellenőr_zi végrehajtásának megtörténtét; 

- részt vesz a vágóhely (vágóüzem) települési helyének felderítésé
ben, a települési hely kijelölésében, a telepítés végrehajtásának irá
nyításában; 

- ellenőrzi a vágóhely (vágóüzem) élőállat beszerzési és elhelyezési 
körleteinek, az állatok takarmányozásának, legeltetésének, itatásának, 
utánszállitásának (hajtásának), karámoztatásának állategészségügyi kö
rülményeit; 

- felderíti és kapcsolatot tart a polgári vágóhidakkal, húsfeldolgozó 
tizemekkel, állategészségügyi szervekkel és intézményekkel. 

Az állategészségügyi szolgálat élelmiszer higiénikusi feladatai szük
ségszerűen jelentkeznek mind a csapathadtápban, mind a _ hadműveleti 
hadtápkörletekben. Célja mindenkor az, hogy a személyi állomány friss, 
fertőzésmentes hússal történő ellátását biztosítsa. Ezt a magasabbegység 
és _a vágóüzem szervezetszerű állatorvosai végzik_ az élelmezési, a_z egész
ségügyi és vegyivédelmi szolgálatokkal szorosan együttműködve. Az in
tézeti, laboratóriumi vizsgálatokat a település _körl_etében elhelyezkedő tá
bori intézetek laboratóriumaiban végeztetik el. 

Az állategészségügyi szolgálat élelmiszer higiénikusi feladatának fo~
tosságával kapcsolatban ki kell hangsúlyozni azt. hogy az állati eredetű 
termékek fogyaszthatóságának vagy megsemmisítésének állatorvosi el
döntése az elsődleges közegészségügyi szempontok mellett lényeges kiha
tású gazdasági, ellátási, élelmezési problémát is jelent. A hadműveletek 
idején ugyanis' a „célterületeken" és a hadtápkörletekben egyaránt megnő 
a sérült az abv. harcnnyagokkal fertőzött, szennyezett, kényszervágásra 
kerülő állatok száma. Az állatokat és termékeiket érhető különböző ká
xosodások következtében minden es2tben gyors, határo:wtt állatorvosi 
döntéseket és jól megszervezett, reális alapokra helyezett feldolgozási 
munkát "kell biztosítani. A legtöbb esetben nagy értékeket képviselő és 
az ellátást döntően befolyásolható készletek, feldolgozási termékek felett 
kell bírálatot mondani és döntést hozni a fogyaszthatóság vagy a meg-
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-semmisítés tekintetében. E döntések - melyek esetenként enyhítés vagy 
szigorítás következtében változhatnak is - a személyi állomány egész
ségének megóvása mellett összhangban kell lenni a háborús gazdálkodás
sal, az ország lehetőségeivel, a hadműveleti terület adottságaival, a csa
patok -mindenkori igényeivel, szükségleteivel. 

Az állatállománnyal kapcsolatos járványvédelmi feladatok. 

Az állategészségügyi szolgálat járványvédelmi feladatai a csapatok 
és intézetek mindenkori állatállományának állategészségügyi ellátásából 
és a hadműveleti területen jelentkező, az állatállományt veszélyeztető fer
tőző megbetegedések fellépéséből, az állatjárványokból következnek. A 
szolgálat járványvédelmi feladata tehát kétirányú. Egyrészt biztosítja a 
iaját csapatok és intézetek állatállományának állategészségügyi ellátását, 
másrészt megszervezi. irányítja és ellenőrzi a hadműveleti területeken, 
a polgári lakosság állatállományában jelentkező járványok megelőzését, 
leküzdését és megfékezését. 

a) A saját állatállomány állategészségügyi ellátása. 

Ez alatt a hadtápkörletekben levágásra kerülő állatok állategészség
ügyi ellátásán kívül a hadműveleti területen szolgálati célokra eseten
ként vagy tartósan állományban tartott vagy igénybe vett állatok állat
egészségügyi ellátását értjük. Ezek elsősorban a málhás állatok és külön
leges feladatokra használt szolgálati kutyák lehetnek. Felhasználásuk ál
talában igénybevétel útján történik mind az országhatáron belül, mind 
az országhatáron kívüli hadműveleti területen. 

Alkalmazásukra sor kerülhet speciális objektumokon, de a harcoló 
csapatok kötelékében s a hadtápkörletekben egyaránt. Különösen az irá
nyokban tevékenykedő, erdős-hegyes terepen harcoló egységek, alegy
'Ségek után- és hátraszállításában kaphatnak szerepet a málhás állatok, 
s az őrzésben és más speciális feladatok végrehajtásában a különlegesen 
kiképzett szolgálati őrkutyák. 

Az egységek (alegységek}, intézetek részére igénybe vett állatok ál
lategészségügyi, járványvédelmi feladatainak ellátására a szolgálat biz
tosítja: 

- ·a hadműveleti terület állandó és folyamatos állategészségügyi fel
derítését: 

- az állategészségügyi járványmegelőző és gyógyító munkát, s meg
szervezi a járványok felszámolását; 

- az állatok részére szükséges takarmány, a legelők, az ivóvíz, a fo
lyóvíz felhasználásának állategészségügyi ellenőrzését; 

- az állatok elhelyezésének, karámoztatásának, után- és hátraszál
lításának, legeltetésének, úsztatásának, a szükséges karanténok betartá
sának álla tegészségügyi ellenőrzését; 

- az állatok tömegpusztító fegyverek hatása elleni védelmének meg
szervezését, az állatok etetéséhez és itatásához szükséges takarmány és 
ivóvíz szennyezettségének, fertőzöttségének megállapítását, a mentesíté
,sel~ végr~hajtásán~k állategészségügyi ellenőrzését; 
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- fertőző állatbetegségek megállapítása, fertőzési góc vagy biológiai 
harcanyagok észlelése esetén a szükséges járványvédelmi rendszabályok 
elrendelését, végrehajtásának ellenőrzését; 

- a beteg és sérült állatok állatorvosi gyógykezelését, a gyé,gyítha
tatlan állatok hátraszállitását vagy kényszervágásának elrendelését és a 
gazdaságos, fertőzésmentes feldolgozását, illetve felhasználását; 

- az állati hullák és a fogyasztásra alkalmatlan állati termékek 
ipari feldolgozását, sterilezését vagy a fertőzési veszélyt jelentő termékek, 
anyagok ártalmatlanná tételét, megsemmisítését; 

- az állatokkal rendelkező egységek, alegységek, intézetek állatok
kal foglalkozó személyi állományának állategészségügyi kiképzését; 

E feladatok súlya és jelentősége az igénybe vett állatállomány lét
számának, a hadműveleti területen való elhelyezkedésének és a rájuk 
háruló feladatoknak a mindenkori függvénye. 

b) A hadműveleti terület járványvédelmi feladatai. 

Az állategészségügy! szolgálat a hadműveleti területen részt vesz a 
polgári lakosság állatállománya állategészségügyi ellátásának, elsősorban 
járványvédelmének megszervezésében is. 

Ezért a csapatok és a polgári lakosság érdekeinek figyelembevételé
vel ellenőrzi s esetenként irányítja a hadműveleti területen a polgári ál
lategészségügy! szervek járványvédelmi munkáját. 

A hatékonyság és eredményesség érdekében a polgári szervekkel 
együttműködve az alábbi feladatok irányításában és végzésében vesz 
részt: 

- az állandó és folyamatos állategészségügy! felderítésben; 
- a járványvédelmi rendszabályok kidolgozásában és azok elrende-

]ésében; 
- az ismeretlen fertőző anyagok, mikroorganizmusok mielőbbi iden

tifikálásában; 
- a fertőzött vagy fertőzésre gyanűs helyek meghatározásában, azok 

kijelölésében, a helyi és területi zárlatok elrendelésében; 
- az állatállomány kiürítésének, áttelepítésének, karanténoztatásá

nak elrendelésében, azok állategészségügyi ellenőrzésében; 

- a gyógykezelések, vakcinázások, oltások elrendelésében, a fertő
zési gócok felszámolásában, s a szükséges mentesítések és fertőtlenítések 
elrendelésében; 

- a fertőzött és gyógyíthatatlan, a betegséget terjesztő állatok kény
szervágásának, kiirtásának, megsemmisítésének direktívák szerinti elren
delésében; 

- a terület vadállományának, a közöttük előforduló fertőző beteg
ségeknek, a rovarok, atkák, rágcsálók, és más vektorok gyakoriságának, 
a fertőzést közvetítő szerepük felderítésében; 

- a szükséges oltóanyagok, diagnosztikumok és fertőtlenítő anyagok 
biztosításában. 

A hadműveleti területen e feladatok végrehajtásában való részvé
telre és gyakran megszervezésére és irányítására minden esetben szá
molni kell, mert a hadműveleti területeken a polgári lakosság nagy vesz-
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teségeket szenvedhet, s így az államigazgatási állategészségügyi szolgálat 
megsemmisülése, nagyarányú vesztesége, akcióképtelensége sokkal na
gyobb lehet, minthogy az állatállomány teljes vagy részbeni megmaradá
sával kapcsolatos feladatokat kielégítő módon tudná szervezni, irányítani 
és az állategészségügyi ellátást biztosítani. 

Az elmondottak alapján megállapíthatjuk, hogy az állategészségügyi 
szolgálatra sok újszerű feladat hárul a járványvédelem, az élelmiszer hi
giéne, s a személyi állomány harcértékének biztosítása terén. Ezeket a 
kiterjedt, sokoldalú és nagy felelősséggel Járó feladatokat csak tudomá
nyosan megalapozott, jól felkészített, célirányosan kiképzett állatorvosok
kal lehet biztosítani , 
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