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ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG VEZETŐJE

001. sz. UTASÍTÁSA.

Budapest, 1953. január hó 31-én.
 

Tárgy: Száj- és körömfájásos megbetegedésekkel kapcsolatos 
intézkedések.

Az ország területén helyenként fellépő ragadós 
száj- és körömfájásos megbetegedések elterjedése 
az egész nemzetgazdaság szempontjából súlyos ká
rokat okoztak, pártunk és Kormányunk ezért a be
tegség továbbterjedésének megakadályozására és 
felszámolására a legszigorúbb állategészségügyi, 
közigazgatási és rendészeti intézkedések alkalma
zását rendelte el. A határozat értelmében a be
tegséget 1953. február 28-ig fel kell számolni.

Megállapítottam, hogy az Államvédelmi Hatóság 
egyes Megyei Osztályai nem tulajdonítanak kellő 
jelentőséget a betegség megakadályozásának és nem 
látják az egész nemzetgazdaság szempontjából rend
kívül káros következményeit, annak ellenére, hogy 
egyes helyeken, különösen az állatorvosok körében 
szemmel láthatóan nem hajtják végre a Párt és a 
Kormány határozatait, sőt azzal ellentétes állás
pontot foglalnak el.

A hiányosságok megszüntetésével kapcsolatban az 
alábbiakra utasítom:

1. A területén meglévő, vagy esetleg a jövőben fel
lépő száj- és körömfájásos megbetegedések el
terjedése ellen hozott rendszabályok betartását 
központi feladatként kezelje.

2. Haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a Megyei 
Pártbizottság titkárával és a Megyei Tanács 
Végrehajtó Bizottságának elnökével, részletesen 
beszélje meg a Párt és Kormány határozatok vég
rehajtásával kapcsolatos feladatokat. Ennek meg
felelően minden segítséget adjon meg a betegség 
magakadályozásához és felszámolásához.
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Az észlelt száj- és körömfájásos megbetegedések 
okának kivizsgálására és a felelősek megállapí
tására azonnal aktivan kapcsolódjon be. A beteg
ség elterjedéséért felelős személyekkel szemben 
a legerélyesebb intézkedéseket kell foganatosí
tani, szándékosság esetén pedig haladéktalanul 
javaslatot kell tenni az őrizetbevételre, amit 
a szabotázs gyanús jelenségekkel együtt azonnal 
jelentsen az I. Főosztály vezetőjének.

4. Állandóan fokozott figyelemmel kisérjék, hogy az 
illetékes személyek megtesznek-e minden intézke
dést a Fárt és Kormány határozat végrehajtására 
és az észlelt hiányosságokat azonnal jelentse. 
Állandóan legyen tájékozódva a száj- és köröm
fájással kapcsolatos eseményekről és azt a kons
piráció figyelembevételével közölje a Megyei Párt
bizottság titkárával és a Megyei Tanács Végrehaj
tó Bizottságának elnökével,

PIROS LÁSZLÓ sk. 
államvédelmi vezérőrnagy

az Államvédelmi Hatóság Vezetője helyett,

V.S.-né/23. péld. 2 lap.
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