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Tárgy: Állatbetegségek megakadályozása.

Az ország területén nagymértékben elszaporodott a sertéspestis és ser- 
tésorbánc, amelyet egyes elemek is szervek szándékos és gondatlan te-
vékenysége idézett elő. 

Egyes ellenséges, felelőtlen elemek, a kóbor egyének dögterekről és 
dögkutakból elviszik a fertőző betegségben elhullott állatokat, vagy 
azok részeit és az ilyen állatok egyes darabjait, csontjait, állatok 
által járt helyen, legelőn, elszórják, ezáltal a sertésvész, vagy más 
állatbetegség mindinkább elterjed. Szakállatorvosok megállapításai sze
rint így terjedt el a sertéspestis Fejér, Hajdú, Szolnok és több 
más megye egyes járásaiban és községeiben.

Előfordul, hogy illetékes szervek az állatbetegségek megakadályozásá
ra nem fordítanak elegendő gondot. Pl. a lajoskomáromi földműves szö
vetkezet hentese sertéspestis miatt kényszervágott állatok húsát ki
mérte és ezzel terjesztette el a sertéspestist a községben. A polgári 
hizlaldában vírussal fertőzött sertést tettek az oltatlan, egészséges 
sertések közé, amelynek következtében az egészséges falka is pestis
ben megbetegedett.

Állattenyésztési tervünk megvalósítása érdekében minden ilyen és eh
hez hasonló cselekményt meg kell akadályozni és a fertőző állatbeteg
séget terjesztő személyt eljárás alá kell vonni. Rendőri szerveink egy 
része egyáltalán nem, vagy csak a más szervek felkérésére elkésve - 
tettek intézkedéseket a fertőző állatbetegséget terjesztő személyek 
ellen. Helyesen járt el Szabó r.tiz. elvtárs - a gárdonyi rendőrőrs 
beosztottja - aki elfogta Rupa József kóbor egyént, amint Dinnyésről 
Pákozdra egy sertéspestisben elhullott sertés fejét és egyéb részeit 
vitte.

Fentiek megakadályozására az alábbiakat rendelem el: .

1./ A megyei rendőrkapitányság Társadalmi Tulajdonvédelmi Osztálya 
/szakvonalfelelőse/ a megyei főállatorvossal, a járási és váro
si rendőrkapitányság bűnügyi előadója a járási városi vezető 
szakállatorvossal, a rendorőrs-parancsnok /területfelelősök/ a 
körzeti állatorvosokkal azonnal beszéljék meg, hogy a területükön 
van-e valamilyen fertőző állatbetegség. Ha igen, úgy az milyen, 
helyi keletkezésű-e, vagy behurcolás útján keletkezett-e, s a to-
vábbterjedésének mi az oka? Terhel-e valakit a terjedésért és 
milyen mértékben felelősség. A betegség továbbterjedésére és a 
betegséget terjesztő személy cselekményére kérjenek szakvéleményt 
az állatorvostól.
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2./ Amennyiben állatorvosi közlés szerint a fertőző állatbetegség 
szándékos, vagy gondatlan terjesztése forog fenn, úgy adatgyűj
tést és puhatolást kell bevezetni. Elsősorban az állatorvosok
tól, azok szaksegédeitől, pásztoroktól, mező, éjjeli és dög
temető őröktől kell megérdeklődni. A puhatolás során elsősorban 
arra kell kitérni, hogy osztályidegen és ellenséges elemek szán
dékos terjesztése nem forog-e fenn. Amennyiben az állatbetegsé
get szándékosan, vagy gondatlanul terjesztő személyek kiléte 
megállapítást nyer, úgy erről az eljáró rendőr írjon jelentést - 
mely jelentés alapján a kapitányság vezetője rendelje el a nyo
mozást. Kirívó esetekben a vádhatóságtól kérjenek azonnali tár
gyalást, melynek eredményét a helyi sajtóban közöltessék. 
Szándékosság esetén haladéktalanul értesíteni kell az illetékes 
államvédelmi szerveket.

3./ A rendőrőrsök okozott mértékben vonják ellenőrzés alá az őrs 
területén lévő cigánytelepeket, hogy azok lakói döghúst, fertő- 
ző betegségben elhullott állatokat a dögterekről, dögkutakból, 
vagy tanyákból és udvarókból el ne vihessenek.
Ennek érdekében - állatvész esetén - a területfelelősők a dög
terek, dögkutak közelében látott és talált kóbor egyének csomag
jait - amennyiben gyanú merül fel, hogy abban döghús van - vizs
gálják át. 

4./  Állatvész esetén több rendőr elvtárs együttesen polgári tanúk és 
állatorvos jelenlétében kóbor egyének tanyáit, kunyhóit és házait, 
valamint annak környékét vizsgálják át, hogy ott elhullott álla
ti termék elrejtve, vagy elszórva nincs-e. Az ott talált húst és 
egyéb dolgokat az állatorvos vizsgálja meg, hogy nem fertőző 
betegségben elhullott állattól származnak-e. Amennyiben megál
lapítást nyer, hogy fertőző betegségben elhullott állatról van 
szó, úgy a feltalált állati részeket /hús, csont, bőr, toll, stb./ 
el kell égetni. A feltalálás helyét az állatorvos útmutatása sze
rint fertőtleníteni kell, /felégetés, mésszel leöntés, stb./

5./  Területfelelősők a fertőző állatbetegségek miatti zárlati in
tézkedések végrehajtását ellenőrizzék. Tapasztalataikról a helyi 
tanácsot, illetve a körzeti állatorvost- tájékoztassák. Ellenőriz
zék a dögkutakat, tereket, valamint a Fehérje és Állati Terméke
ket Feldolgozó Vállalatokat, hogy onnan rendszeresen illetéktelen 
egyének húst és egyéb termékeket ne lopjanak.

6./  A területfelelős elvtársak amennyiben kóbor egyének ellen eljártak, 
mert ragályos betegségben elhullott állatok húsát és egyéb ré
szeit szállították, azonnal jelentést kell tenni a járási kapitány
ságnak, és az illetékes állatorvosnak.

Amennyiben az állatorvosok, vagy azok felsőbb szervei részéről 
történik mulasztás, a szolgálati út betartásával a B.M. Országos 
Rendőrkapitányság Társadalmi Tulajdonvédelmi Osztályának jelen
tést kell tenni.

Felhívom valamennyi rendőri szerv vezetőjét, hogy jelen utasításom 
maradéktalan végrehajtását ellenőrizze.

Pőcze Tibor rendőr vezérőrnagy s.k.
Országos Rendőrkapitányság Vezetője.
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