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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

Bejelentő megírta, hogy állatvédelmi
szempontból kifogásolja a 2016. nyarán, két
hadgyakorlaton, disznók felhasználásával
szimulált harctéri sérülések ügyét. A
bejelentő kéri az engedélyezés és az eset
körülményeinek
vizsgálatát,
továbbá
javaslatot fogalmaz meg az állatok
védelméről és kíméletéről szóló 1998.
XXVIII. törvény módosítására.

lezárt

A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatta a bejelentőt, 2016. június 27- 2016.július 8.
között a táborfalvi gyakorló lőtéren valóban végrehajtásra került egy gyakorlat sertések
felhasználásával. A gyakorlat a Harctéri Mentőkatona egészségügyi szakkiképzés (a
továbbiakban: HMK szakkiképzés) élőszövetes kiképzési blokkja volt, és amely a
jogszabályokban, valamint egyéb szabályzókban foglaltaknak megfelelően zajlott. A
harctéri mentőkatona olyan polgári egészségügyi képesítéssel nem rendelkező katona, aki
egy középszintű egészségügyi szakkiképzés révén, Magyarországon és külföldön, a
békeművelet során és műveleti területeken végrehajtott, valamint egyéb okból elrendelt
katonai tevékenységek közben bekövetkezett különböző sérülések, betegségek
felismerésére, harctéri sebesültellátásra, életmentő feladatok végrehajtására alkalmas.
Ennek megfelelően a HMK szakkiképzésre csak és kizárólag olyan katonák kerülnek
kiválasztásra, akik rendelkeznek olyan képességekkel, amelyek alkalmassá teszik őket a
képzés elvégzésére, és később az ott tanultak alkalmazására. A HMK szakkiképzés célja
tehát, hogy a katonát felkészítse a békeműveletek során és műveleti területeken
végrehajtott, valamint egyéb okból elrendelt katonai tevékenységek közben bekövetkezett
sérülések, betegségek felismerésére, harctéri sebesültellátásra, életmentő feladatok
végrehajtására. A képzés célja, hogy a katona háborús körülmények között képes legyen
sebesült katonatársának ellátására és életben tartására, amíg orvosi ellátásban nem
részesül. A HMK szakkiképzés, mint középszintű egészségügyi szakképzés több,
egymásra épülő kiképzési blokkból épül fel, melynek során a katonák anatómiai, élettani,
sebészeti, pszichológiai, harctéri sérültellátásra vonatkozó ismereteket szereznek,
melyekből vizsgát tesznek. Az így felépülő képzés egyik végső eleme az élőszövetes
gyakorlat, a képzés során idáig eljutó katonák már nem tekinthetők laikusoknak, hiszen
az élőszövetes gyakorlatot elméleti anyagból tett sikeres vizsga, illetőleg preparátumokon
történő gyakorlás előzi meg.
Az élőszövetes gyakorlat azért sertéseken kerül végrehajtásra, mert az emberi szövet
szerkezetéhez hasonlóan reagál a külső sérülésekre, behatásokra. A gyakorlat során az
állatok fájdalomcsillapítása és bódítása a beavatkozás előtt történik, így a beavatkozások a
teljes sebészi tolerancia szakaszában történnek, szigorú szakmai szabályok és orvosi
protokoll szerint. A Magyar Honvédség Egészségügyi Központot a Pest Megyei
Kormányhivatal, mint állatkísérleti felhasználó létesítményt nyilvántartásba vette és
működését engedélyezte.
A minisztérium tájékoztatása szerint tehát az élőszövetes gyakorlat végrehajtása jogszerű
volt, mivel az szakmai készségek megszerzésére irányuló képzés a vonatkozó
jogszabályok betartásával és betartatásával, engedély birtokában történt. A Magyar
Honvédség mindent megtesz annak érdekében, hogy az élőszövetes gyakorlatok - melyek

célja kizárólag az emberi élet mentésére történő felkészítés - az állatvédelmi jogszabályok
előírásainak megfelelően kerüljenek végrehajtásra.
A Pest Megyei Kormányhivatal válaszában szintén megerősítette, hogy a Magyar
Honvédség Egészségügyi Központ részére "Élőszövetes gyakorlat" elnevezésű
állatkísérlet végzését engedélyezte. Az állatkísérlet során sürgősségi beavatkozások
oktatása és gyakorlása történik harctéri szimulációban, sertéseken. A Kormányhivatal az
állatkísérletet az Állatkísérleti Tudományos Etikai Tanács szakvéleménye alapján
engedélyezte. Az állatkísérlet során az élő sertés felhasználása oktatás céllal engedélyezett.
Az állatoknak a műtéti mélységű érzéstelenítés állapotában kell lenniük már a sérülés
okozását megelőzően is. Az oktatás végével pedig a narkózis mélyítésével túl kell altatni
azokat. Az oktatás célját és módszertanát a katonai feladat végrehajtása közben
elvégezhető egészségügyi tevékenységekről, ezen tevékenységek elvégzéséhez szükséges
egészségügyi szakkiképzések köréről, a szakkiképzési követelményekről, azok szakmai
tartalmáról és a szakkiképzés lefolytatására jogosított intézmények köréről szóló 2/2014 .
(II. 28.) HM rendelet pontosan behatárolja, az összhangban van az állatok védelméről és
kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban Ávt.) 26 § (2) f) pontjában
foglaltakkal.

