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EGÉSZSÉGOGYI BIZTOSÍTÁS 

Állategészségügyi biztosítás megszervezésének sajátosságai 
korszerű hadműveletekben 

Dr. B a g i János állatorvos alezredes 

A tudoméiny és a technika, valamint az ország gazdasági életének 
rohamos és intenzív fejlődése nemcsak társadalmi és technikai forrad3.l
mat hoz magával, de alapjaiban változtatja meg a hadsereg technikai 
-felszereltségét, a kiképzés módját, az alkalmazandó hadászati, hadmű
veleti elveket, a szállítás' és az ellátás egész rendszerét. Mindez objektív 
törvényszerűség, a fejlődés, a bekövetkezett változások természetes vele
járója. 

Törvényszerű az is, hogy a korszerűen szervezett és a legújabb 
harci technikával felszerelt hadseregekben az áeü. szolgálatnak is az új 
körülményeknek, a megváltozott viszonyoknak, az újszerű követelmények
nek megfelelően megváltoztak a feladatai. Csökkent a konkrét gyógyító 
tevékenység, de fokozott mértékben megnőtt, kibővült a megelőző, a sze
mélyi állomány harcértékét közvetve biztosító állategészségügyi munka. 
Feladatainak középpontjába az ember, illetve egészségének megóvása 
került. Ezt szolgálja járványügyi tevékenysége csakúgy, mint élelmiszer
higiénikusi feladatainak végrehajtása. A korszerű harc körülményei kö
zött különösen megnőnek awk az áeü. fe1adatok, amelyek az embert és 
állatot egyaránt megbetegítő fertőzések, járványok fellépése, biológiai 
harcanyagok alkalmazása esetén, és az állati eredetű élelmiszerek (hús 
és egyéb állati termékek) előállítása, szállítása, tárolása, felhasználása 
terén jelentkeznek. 

Ezeket a feladatokat egészíti ki békében a tudományos haladást elő
segítő, a gyakorlati felkészültséget biztosító experimentális munka és há
borúban a tömegpusztító fegyverek hatásának megelőzésében és követ
kezményeinek felszámolásában való aktív részvétel. 

Ezek összefüggenek és szigorúan következnek a hadviselésben bekö
vetkezett változásokból, valamint a hadtudományban, az általános állat
egészségügyi tudományban végbement fejlődésből, a csapatok szervezeti 
felépítéséből. a technikai felszereltségben és az ellátásban bekövetkezett 
változásokból. 
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Az áeü. szolgálat feladatai 

Az áeü. szolgálatra három alapvető feladat hárul a hadműveleti terü
leten és a hátországban egyaránt: 

a) A személyi állomány harcértékét veszélyeztető fertőző betegségek, 
az embert és állatot egyaránt megbetegítő fertőzések, járványok meg
előzése, terjedésének csökkentése, a járványok, fertőzési gócok felszá
molása; 

b) A hús és egyéb állati eredetű élelmiszerek, valamint az állatok 
részére sztikséges takarmány és víz állatorvosi vizsgálata és ellenőrzése; 

e) A csapatok és intézetek mindenkori szolgálati és nem szolgálati 
állatállományának áeü. ellátása, a fertőző állatbetegségek megállapítása, 
biológiai harcanyagok alkalmazása esetén a szükséges járványvédelmi in
tézkedések megszervezése és végrehajtása. A zsákmányolt és begyűjtött 
szolgálati- és vágóállatok áeü. ellátása, állatorvosi felügyelete. 

E szerteágazó és nagy felelősségű feladatokból is kiderül, hogy a ha
ditechnika, a harci eszközök jelenlegi fejlettségi foka mellett is, a t2r
monukleáris fegyverek, a vegyi és biológiai harcanyagok ,alkalmazható
ságának időszakában, a hadseregek teljes mechanizálása ellenére is az 
áeü. szolgálatra, a jól képzett és a háborús áeü. biztosításra megfelelően 
kiképzett állatorvosokra a hadseregekben továbbra is szükség van mind 
békében, mind háborúban. 

A feladatok sajátos jellegéből adódóan - az állatorvosok elméleti 
alapképzet.tség,ét és az általánosan elfogadott szakmai gyakorlatot fi·gye
lembe véve -, a legtöbb kapitalis országban - különösen a NATO-or
szágaiban -, de a Varsói Szerződéshez tartozó tagállamok hadseregei
ben is, komoly súlyt fektetnek a háborús áeü. biztosítás megszervezésére, 
az áeü. szolgálat felkészítésére a hadműveleti területen és a hátország
ban egyaránt. Ennek megfelelően a hadseregek technikai korszerűsíté
sének időszakában az áeü. szolgálatot nem szüntették meg, hanem a kö
vetelményeknek, az igényeknek megfelelően átszervezték azokat és az új 
feladatok végzésére irányították figyelmüket, kiképzési, továbbképzési 
tematikájukat. 

Azokban az országokban, ahol különböző okokból az áeü. szolgálatot 
korábban indokolatlanul megszüntették, az utóbbi időben újraszervezték, 
s feladatkörét szabályozták, kibővítették. 

Irodalmi adatok szerint az USA-ban, de valamennyi NATO-orszá.1 
hadseregében békében és háborúban egyaránt létezik, és hatékonya::i 
tevékenykedik az áeü. szolgálat a szárazföldi alakulatoknál és a légierő
nél. Egységes irányítás mellett folytatják munkájukat az országhatáron 
belül és az országhatáron túli hadműveleti területeken. 

Az USA-ban ezen kívül széles körben alka1maznak állatorvos ,spe
cialistákat a csapatok konkrét gyakorlati ellátó tevékenysége mellett a 
tudományos kutatóintézetekben az experimentális munkában; a termelés
ben pedig a hús és egyéb állati eredetű élelmiszer előállítás, tárolás, szál
lítás állatorvosi és higiénés ellenőrzésére. 

Az USA áeü. szolgálatára jellemző, hogy állatorvos tiszti állománya_ 
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az 1959-es évek létszámát alapul véve 15-200/o-kal emelkedett. Aeü. osz
tagaik általában 2 típusúak: 

- nrikróbiológiai és élelmiszer vizsgáló, ellenőrző típus, 
- a szolgálati állatok gyógyító-kiürítő ellátását biztosító típus. 
Ezek békében is működő intézetek, melyek résztvesznek a csapatok 

ellátásának biztosításában. Követelményként azt tartják, hogy hadsere
genként minimum egy-egy áeü. osztaggal kell rendelkezni. 

Franciaországban 1961. április hó 5-én katonai áeü. szolgálatot bio
lógiai és áeü. szolgálattá szervezték át. Tevékenységét és feladatkörét is 
ennek megfelelően határozták meg. 

Hasonló szervezésű áeü. szolgálatokat találunk a többi NATO-ország 
hadseregeiben is. Ezekben az országokban a tartalékos állatorvosok ki
képzése és továbbképzése is ezeknek az igényeknek és követelményeknek 
a figyelembevételével történik. 

A Varsói Szerződéshez tartozó tagállomak hadseregeiben a hadtáp 
szervezésében, általában a parancsnok hadtáphelyettes közvetlen aláren
deltségében, vagy az eü. szolgálathoz szervezv,e működnek az áeü. szol
gálatok. 

A Szovjetunióban a hadtáp szervezésén belül megtalálható valameny
nyi fegyvernemnél, így a szárazföldi hadseregekben, a rakéta alakula
toknál, flottánál, a polgári védelemnél, s más különböző harci alakulatok
nál. Rendelkeznek több típusú áeü. osztagokkal, intézetekkel és áeü. 
anyag raktárakkal. 

A tartalékos állatorvosok kiképzését, továbbképzését ennek megfe
lelően végzik, az osztagokat, intézeteket gyakorlatok során működtetik, 
rendszeres továbbképzésüket, technikai fejlesztésüket biztosítják. 

A fentiekből következik, hogy sajátosságainkat és lehetőségeinket 
figyelembe véve, a Varsói Szerződésből adódó kötelezettségeinknek meg
felelően, az áeü. szolgálat megszervezésére, feladatainak meghatározására, 
a háborús áeü. biztosítás megszervezésére hazai viszonyaink között ne
künk is gondolni kell. 

Az áeü. biztosítás sajátosságai 

A háborús áeü. biztosítás megszervezésénél figyelembe kell venni 
mindazokat a körülményeket, változásokat, amelyek a korszerű harc 
~örülményeiből adódnak. 

A termonukleáris fegyverek, a vegyi- és biológiai harcanyagok al
kalmazása, a csapatok manőverező képességének megnövekedése, a had
táphelyzet gyors és éles változása, a hadtáp mozgékonyságának fokozó
dása, az ellátás korszerűsítése, az áeü. szolgálat előtt jelentkező felada
tok bonyolultsága és sokrétűsége megköveteli, hogy a katonai áeü. szol
gálatok már békében pontosan meghatározzák, körülhatárolják feladatai
kat, begyakorolják az0k végrehajtását, és biztosítsák annak személyi, 
anyagi- és technikai feltételeit. 

A tömegpusztító fegyverek alkalmazása következtében a hadszínte
reken kiterjedt sugár-, vegyi- és biológiai harcanyagokkal szennyezett, 
fertőzött területek keletkeznek. Ezért az áeü. szolgálat állandóan és fo
lyamatosan végezze a hadműveleti területek. áeü. és járványhelyzetének 
felderítését, s az áeü. intézetek (osztagok, laboratóriumok, stb.) vegyenek 
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részt az ellenség által alkalmazott tömegpusztító fegyverek következmé
,1yeinek felszámolásában. E sokrétű feladatot szoros együttműködésben 
végezzék az eű., élm. és vegyivédelmi szolgálatokkal, a zsákmánygyűjtő 
szervekkel és a polgári védelem áeü. szolgálatával. 

Feltételezések szerint a két világrendszer közötti · korszerű háborű 
széles tömegeket érintene és időtartama előre meghatározhatatlan lenne. 
Ezért szükségessé Válik a helyesen kialakított anyaggazdálkodási és ellá
tási rendszer megteremtése mind a hátországban, mind a hadműveleti 
területen. Ezit kli keli terjesziteni a túlélés és a létfenntartás, szempont
jából nélkülözhetetlen élelmezési anyagokra. Ezért vetődik fel a hátor
szág védelm-ének megszervezésében törvényszerűen az áeü. biztosítás, a 
tömegpusztító fegyverek hatása által károsodott élő, sérült, leölt, vagy 
elhullott állatok és más élelmezési anyagok felhasználásának eldöntése, 
szabályozása. A hadműveleti területen a vágóállatok és az állati eredetű 
élelmiszerek helyszíni beszerzése, a hadműveleti területen található, a tö
megpusztító fegyverek hatásának kitett, zsákmányolt vágóállatok és az 
állati eredetű nyersanyagok igénybevétele, felhasználása. Jól felkészített 
áeű. szolgálat, áeü. intézetek nélkül mindez nem lehetséges. 

A csapatok megnövekedett manőverező képessége, a hadműveleti 
területek és a szállítási útvonal"k nagymérvű kiterjedése, az ellátás folya
matosságának biztosítása szükségessé teszi a csapatok áeü. biztosításának 
rugalmas, ésszerű, az adott helyzethez alkalmazkodni tudó, a követelmé
nyeknek megfelelő megszervezését, az áeü. intézetekkel (osztagokkal), 
anyaggal és eszközökkel való széleskörű manőverezést, a gyors mozgé
konyságot a főirányokban, a fertőzési gócokban, a járvány sújtotta terü
leteken. 

Figyelembe véve a hátország döntő szerepét, az országvédelem meg
szervezésében, megnövekedett az ott elhelyezkedő ipari és mezőgazdasági 
objektumok - állattenyésztési telepek, takarmány - és élelmiszer kész
letek. húsfeldolgozó üzemek, vágóhidak, raktárak és hűtőházak, élelmi
szeripari üzemek, állatkórházak és egyéb áeü. intézetek - elleni ellensé-1 

ges tevékenység veszélye is. Ezért a csapatok áeü. biztosítását mindenkor 
az államiga,igatási, a polgári védelem áeű. szolgálataival szoros együttmű
ködésben kell megszervezni. 

Az áeü. biztosítás megszervezése 

Korszerű háborúban az ellenség a tömegpusztító fegyverek egész 
sorát és nagy tömegét alkalmazhatja a front hadtápkörletek egész mély
ségében és a hátországban. Ennek következtében a hátországban és a 
hadműveleti terület egész mélységében kialakulhatnak a területen talál
ható állatállomány tömeges pusztulásának gócai, és bekövetkezhet az áeü. 
ellenőrzés alatt tartott objektumok tömeges pusztulása. 

A fertőzött. szennyezett területek és az ütt található élő és holt 
anyagok fertőzöttsége, az embert és állatot egyaránt megbetegítő bioló
giai harcanyagok súlyosan veszélyeztethetik a személyi állomány egész
ségét, harcértékét. 

A tömegpusztító fegyverek által károsított élelmiszer készletek, a ta
karmány és ivóvíz, a fertőzött és szennyezett állatok és produktumai -
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a hús; tej, tojás és egyé·b állati eredetű élelmiszerek -, a hadsereg &ze
mélyi _állománya és a széles néptömegek fertőződésének, megbetegedésé
nek a forrásai lehetnek a hadtáp körletek határain belül és azon kívül 
egyaránt. E bonyolult kérdésekre gondolva az áeü. biztosítás megszerve
zésénél a feladatokat a Varsói Szerződés szintjén elfogadott alapkoncep
ciók mellett az egyes nemzeti hadseregek sajátosságait, a · rendelkezésre 
álló lehetőségeket kell figyelembe venni. 

Támadó hadműveletben a front és az irányokban tevékenykedő

hds.-ek, áeü. biztosítását mindenkor a várható csapások, a felderített jár
ványhelyzet, a feltételezett fertőzések és járványok jellegének és sajá
tosságainak figyelembevételével, a hadműveleti hadtáp helyzetnek megfe
lelően, a hadtápbiztositás megszervezésére vonatkozó elhatározásokkal 
összhangban kell megszervezni. 

Ezeket figyelembe véve a front (hds.) áeü. biztosításának tervezé
sénél: 

- el kell készíteni az áeü. intéretek telepítésének, áttelepítésének,. 
előre mozgatásának és megoszthatóságánaik, az összeköttetés, a csapatok 
sokoldalú áeü. biztosításának tervét; 

- el kell készíteni a hadműveleti terület áeü. felderítésének tervét; 
- ki kell dolgozni az áeü. rendszabályokat a személyi állomány 

egészségének megóvására az állatról emberre is átterjedő járványos meg
betegedésektől; 

- biztosítani kell a csapatok élelmezésére kerülő hús és más állati 
eredetű élelmiszerek áeü. ellenőrzésének, felügyeletének a rendjét; 

- meg kell srervezni a szervezetszerű, 7J.Sákmányo1t és begyűjtött 

állatok áeü. ellátását; 
- ki kell adni különleges áeü. rendszabályokat, létre kell hozni a fi

gyelő-jelző szolgálatot, intézkedést kell kidolgozni a karanténozás, a su
gár- és vegyi mente~ítés, a fertőtlenítés, féregtelenítés, rágcsáló irtás 
végrehajtására, - a tömegpusztító fegyverek által sújtott területeken az 
áeü. helyzet megjavítására. 

E feladatok ellátására hivatottak a front (hds.) szervezetszerű áeü. 
intézetei (osztagok, laboratóriumok). 

Ezek az intézetek a front hadtáp sávjában települnek a csapatok te
vékenységének irányában, rendszerint a front (hds.) anyagi alapok és 
azok részlegeinek a körletében. Az osztagok és azok részlegei - az áeü. 
laboratóriumok -, különleges feladatok végrehajtásának szükségessége 
esetén települhetnek és tevékenykedhetnek önállóan is. 

A hadműveleti hadtáphelyzettől függően az áeü. osztagok esetenként 
átutalhatók más hadműveleti alárendeltségbe is. 

A speciális áeü. feladatok - állatorvos szakértői vizsgálatok, labo-
1·atóriumi munkák, állatok áeü. ellátása, stb. - gyors végrehajtását és a 
halaszthatatlan döntéseket megkövetelő sürgős esetekben az áeü. oszta
gok részlegeiket, vagy szakosított csoportjait is kiküldhetik a végzendő 
munka színhelyére. 

Az áeü. bíztosltást az eü., élm. és a vegyivédelmi szolgálatok!k:al, s, 
azok intézeteivel szoros együttműködésben kell megszervezni. 
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A magasabbegységek állatorvosai a laboratóriumi vizsgálatokat a 
_gyorsdl~os7ltikali meghatározások érdekében a Járvány Egl!s,i.ségügyi Dsz-. 
tagokhoz is küldhetik vizsgálatra. 

A tábori húsüzem állatorvosai a kiegészítő laboratóriumi vizsgálato
kat a tábori élm. raktár laboratóriumában, illetve az áeü. osztagoknál 
végezhetik el. Döntő fontosságú a gyors és folyamatos állatorvosi vizs
gálat és ellenőrzés, hogy a húsüzem termékeinek felhasmálása zavarta
lanul biztosítva legyen. 

Az áeü. biztosítás csak néhány kérdésével foglalkoztunk. Ezen belül 
szerettük volna érzékeltetni azt, hogy az áeü. feladatok a harcoló alaku
latok és a hátország ellátásának biztosításában adottak, hogy az áeü. 
biztosítás megszervezése a hadtápbiztosítás szerves része, Az állatorvo
sok alap és speciális képzettsége lehetőséget nyújt arra, hogy megfelelő 
szervezéssel, céltudatos katona-áeü. továbbképzéssel, s a szolgálat részére 
szükséges anyagi és technikai felszerelés tartalékolásával a hadtápbizto
sítás ezen nyitott kérdései is megoldást nyerjenek. Az ezzel való foglal
kozás az MN korszerűsítésének érdeke, s a Varsói Szerződésben vállalt 
kötelezettségeinkből adódó feladat. 
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