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Az állatbiztosítás múltja külfölden és hazánkban.Az állatbiztosítás az összes biztosítási ágazatok között a legrégibb: az ősi nyomok már a régi zsidóknál Palesztinában megtalálhatók. Ezen időbeli biztosítások azonban inkább csak egyes csoportok alkalmi szövetkezése volt oly célból, hogy kár esetén egymást támogassák, illetve kárpótlásban részesítsék.Európában csak a XVIII. században kezdenek az állatbiztosítás gondolatával behatóbban foglalkozni, amire főleg az adott okot, hogy az állatállományokban fellépő járványok sokszor egész országok állományát megtizedelték. Az első állatbiztosító intézetek Németországban és Sweizban alakultak és innen terjedtek nyugatra és keletre egyaránt, úgy hogy a XVIII. század közepén már minden országban találhatók ilyen alakulatok. Hazánkban az 1860-as években alakult az első állatbiztosító szövetkezet a temesi bánátban és ezt követte a többi, de a rossz állategészségügyi viszonyok és a hozzá nem értő vezetés, továbbá a tőkehiány miatt mindegyik csak rövid életű volt. Az állatbiztosítás iránt hazánkban állandóan élénk érdeklődés mutatkozott, amit igazol az ,a körülmény is, hogy a képviselőház az 1893. junius hó 21-én tartott ülésén utasitotta a kormányt, hogy a kötelező állatbiztosítás érdekében nyújtson be törvényjavaslatot. Ezen törvényjavaslat 1893. decemberében el is készüli, de sajnos az akkori földművelésügyi miniszter gróf Bethlen András lemondott és a törvényjavaslat lekerült a szőnyegről, ami állat- biztosítási szempontból nagy kár volt, mert habár időközben az egyes földmivelésügyi miniszterek érdeklődtek is az ügy iránt, több ízben voltak ez irányban szakértekezletek, készítettek az állategészségügy keretén be-
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lül az állatbiztosításra vonatkozó törvénytervezetet, de az egyik sem vitte előbbre az állatbiztosítás érdekét és a tervezetből még a mai napig sem lett törvény. 1898- ban alakult meg a Magyar Kölcsönös Állatbiztosító Társaság m. sz., mely a sok nehézséggel eredményesen megküzdött és jelenleg is szépen működik az állat- egészségügy és állattenyésztés nagy hasznára. A Magyar Kölcsönös Állatbiztosító mindig csak állatbiztosítással foglalkozott és már kezdettől fogva megmutatta, hogy az állatbiztosítást Magyarországon gyakorlatilag, hogy lehet és hogy kell keresztülvinni. Ezen intézet mellett még foglalkozik az állatbiztosítással két biztosító r. t., de ezek nemcsak kizárólag az állatbiztosítást kultúrálják, mint a Magyar Kölcsönös Állatbiztosító, hanem foglalkoznak más elemi ágazatokkal is és jóval később létesültek. Művemben tehát a Magyar Kölcsönös Állatbiztosító Intézettel kapcsolatosan ismertetem az állatbiztosítás fejlődésének egyes fázisait.Ez az intézet kezdetben csak magánbiztosítással foglalkozott, később azonban nyugat mintájára rátért a szövetkezeti biztosításokra is. Magyarországban 1900- ban alakult meg a Magyar Kölcsönös égisze alatt az első községi állattenyésztő szövetkezet a nyitramegyei Miava községben és ezt követte a többi, úgy hogy 1914-ben már közel 1000 állattenyésztő szövetkezet működött az ország területén több mint 150.000 szarvas- marhát biztosítva 25,000.000 a. korona értékben és ezekhez jött még a magánbiztositás 18,000.000 a. korona értékben. A fejlődés ezen magas fokánál érte az állatbiztosítást a világháború, amelynek első váratlan hatása alatt a gazdasági élet mintegy megdermedve várta a további fejleményeket. Az állatbiztosító intézet is kénytelen volt egy darabig a várakozás álláspontjára helyezkedni, de a háború hosszú folyamata alatt lassan- kint beilleszkedett a háború szülte gazdasági viszonyok keretébe úgy, hogy bár nagyon sok községi szövetkezet kénytelen volt működését felfüggeszteni, igen sok biztosított ló került a harctérre és számtalan szarvas- marha a hadsereg élelmezésére, mégis az 1916. évben a magánbiztositás révén 15 millió, mig az egyes szövetkezetek utján 24 millió, összesen tehát 39 millió a. korona értékű állat volt biztosítva, melyek a követ-
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5kező években még inkább emelkedtek egész 1918. év végéig; ekkor azonban kitört a forradalom, melyet rövid időre felváltott a kommunizmus, jöttek a cseh-, román- és jugoszláv megszállások, a trianoni béke, amelyek alapjában megrázkódtatták gazdasági életünket és az állatbiztosításra is bénitólag hatottak.II.Az állatbiztosítás a jelenben.Az állatbiztosításnak tagadhatatlanul a legideálisabb alakja a kölcsönösségen alapuló községi szövetkezetek szervezete egy országos központ vezetése alatt, de a való élet gyakran rácáfol a felállított theoriára, mert az áilatbiztositásnál számot kell vetni a nép egyéniségével, a hazai és gazdasági helyzettel. Én is lándzsát török a szövetkezeti biztosítás előnyei mellett, de rá kell mutatnom arra, hogy a községi szövetkezetek önkéntes alapon állami intervéntió, ill. az állatbiztosítási törvény nélkü,..7~ „ez idő szerint és sajnos előreláthatólag a közel jövőben sem képezhetik hazánkban az állatbiztosítás intézményének magvát. Foglalkoznia kell tehát az állatbiztosító intézetnek az állatbiztosítás más alakjaival is, nevezetesen a községi tenyészapaállatok és a magán- tulajdonban levő állatok biztosításával. Az állatbízto- sitásnak ezen ágazatai igen nagy szaktudást és körültekintést igényelnek, állandóan figyelemmel kell kisérni az ország állategészségügyét, figyelembe kell venni az egyes biztosítások rizikóját t. i., hogy milyen állat minő díjtétel mellett vehető fel biztosításra, egészséges-e a biztosításra felajánlott állat tartózkodási helye, nincs-e azon a vidéken fertőzött legelő, nem szokotí-e ott májmétely vagy járványos betegség előfordulni, illetve megismétlődni, megbizható-e az állattulajdonos, kellő fel- ügyelet alatt állanak-e és megfelelő takarmányozásban, gondozásban részesülnek- e az állatok ? A biztosító intézetnek a legnagyobb óvatosságot kell tanúsítania, hogy a biztosításra való felvétel mindent mérlegelve helyes elbírálással történjék. A múltban azért mentek egymás után tönkre a biztositó intézetek, mert részben hiányzott a szakavatottságuk, csak a nagy dijakra törekedtek, részben pedig 1888-ig nem voltak megfelelő



6állategészségügyi törvényeink és az állatorvosi kar se támogatta kellő megértéssel az állatbiztosítás eszméjét, ló álfategészségügy és megfelelő számú állatorvosi kar ié lk S í pfdigafáU atbiztosM s el sem képzelhető, illetve keresztülvihetetlen. Az állatbiztosítás tulajdonképen é et- biztositás és igy csakis a teljesen egészséges állató! vehetők fel biztosításra, az állatok egészségi allapota- nak megállapítása pedig kizárólag az,, al,la.t.orvo® dője tehát az állatbiztosítás elengedhetetlen követelménye hogy megfelelő számú állatorvos lassa el az állategészségügyi teendőket, erre az előfeltételre nemcsak az állatok biztosításra való felvételénél van szükség, hanem a betegségeknél, kényszervágásoknál és a járványok elleni védekezésnél, az oltásoknál stb.Megfelelő vezetés, jó állategészségügy és megfelelő számú állatorvos mellett a magányallalkozasok is érhetnek el szép eredményeket az állatbiztosítás térén amint ez a nyugati államokban tapasztalható is, de S o 's u l t s á g a  mégis csak az fttruisztikus irányelvek mellett vezetett kölcsönösségen alapuló szövetkezeteknek van. Elsősorban azért, mert a kis körzetekben tömörült szövetkezetekben sokkal nagyobb az ellenőrzés lehetősége, a szövetkezeti tagok úgyszólván ismerik egymás állatjait a biztosításra való felvételtől egeszen azok értékesítéséig, vagy elhullásáig. Könnyebben ellenőrizhetik a tagok egymásközt azt, hogyan tartják a bizto sitott állatokat, idejében bejelentik-e a megbetegedest, nem terheli-e a tulajdonost mulasztás a takarrnanyo- 
S a n  vagy gondatlanság az állat ápolásában stb. Nagyon fontos, hogy a szövetkezeti rendszer alapjan működő biztositó intézmények lényegesen kisebl? költségekkel dolgoznak, mert ezek altruista alapon allanak és nem a nagy üzleti haszon elérésere törekednek.Mint minden biztosításnál, úgy az állatbiztosításnál is a kereskedelmi törvények alapjan kidolgozott feltételek mellett lehet csak az esetleges visszaélések ellen védekezni. Az állatbiztosításnak ,há.^ “  ®le^ ! td^j* tétlen feltétele 1 .) az összes egynemű állatok biztosi tásra való bejelentése, a kárkockázat aranyos hordozása miatt, 2 .) a betegségnek idejében történő bejelentése az intézkedések megtétele, az esetleges értékesítésnek idejében való eszközlése, illetve a karkockázat
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csökkentése miatt, 3,) a lépfene esetleg sercegő üszők elleni védőojtás eszközlése a fertőző bántalmak elleni prophylaktikus védekezés miatt. E két utóbbi feltétel 
egyúttal az állattenyésztés illetve állategészségügy szempontjából is nagyon fontos és ezekből is látható, hogy az állatbiztosítás mily szoros összefüggésben van úgy az állattenyésztéssel, mint az állategészségüggyel, az idejében történő értékesítés pedig közgazdasági szempontból jöhet figyelembe. A biztosítás révén a kár megtérülvén, a gazdák nagyobb kockázat nélkül szerezhetnek be drágább értékesebb állatokat, a betegség bejelentési kötelezettsége révén pedig nem térhetnek ki az állat gyógykezeltetése elől, ezek mindenesetre az állat- tenyésztést nagyban előmozdítják, másrészt pedig, minthogy a megbetegedés be nem jelentése esetleg a kártérítés elvesztését vonná maga után, nem titkolják el azt, ami eltekintve az individumok, vagy az állat húsában rejlő értékek megmentésétől, nagyon sokszor a járványos betegségek az idejében történő felismerés által korlátozhatók, vagy teljesen elfojthatok. Minthogy a biztosítási feltételek értelmében minden beteg állatot csakis okleveles állatorvos kezelhet, csökken a kuruzs- lások száma is, végül pedig a lépfene elleni oltások kötelezők, mert lépfene elhullás esetén csakis a beoj- tott állatok után jár kártérítés, ez intézkedéssel lényegesen csökkenthető a lépfene járvány és javul az állat- egészségügy.A lépfene illetve sercegő üszők elleni védőoltóanyagot a biztositó intézet teljesen díjmentesen adja biztosított feleinek, illetve az égisze alá tartozó állat- tenyésztési szövetkezeteknek, ezzel is azt akarván elérni, hogy az oltások eszközlését minél szélesebb mederben terjessze ki. Ami az oltások keresztülvitelét illeti, a biztositó intézet részéről éberen ellenőriztetnek azáltal, hogy az oltóanyaggal egyidejűleg oltási űrlapok (oltási igazolványok) is küldetnek el a biztosított felekhez azon felhívással, hogy azok az oltást végző állatorvos által aláírva visszaküldendők. Az igy visszaérkezett oltási igazolványok nyilvántartatnak, azon helyek pedig, ahol az oltásokat nem foganatosították, időközben újból felhivatnak a biztosított felek annak keresztülvitelére, ezzel aztán elérhető az a cél, hogy — az oltás



8problémája állandóan felszínen tartva — előbb-utóbb majdnem minden állat beoltása megtörténik. Ismerjük a védőoltások hatóerejét, tudjuk, hogy a védőoltások eredménye nagyon sok körülménytől függ, igy elsősorban attól, hogy teljesen egészséges állatok oltattak-e be, továbbá a legelő, vagy takarmány, esetleg ivóvíz fertőzve van-e és végül fertőzés esetében annak intenzitásától. Nagyon gyakran megtörténik, hogy beoltott állatok között a lépfene egyes ii]dividumoknáI, vagy esetleg az állományban járványszerüen lép fel. Ilyenkor kutatás tárgyává teendő a vizsgáló állatorvos által, hogy vájjon minő körülmények játszanak közre, amihez segédkezet nyújt a biztositó intézet, mert abban az esetben, ha a fertőzés oka minden biztonsággal nem állapítható meg, úgy a takarmány és ivóvíz beküldését rendeli el és bakteriológusokkal megvizsgáltatja. Ezen eljárásokkal nem egyszer sikerült már a nagyobb járványokat elfojtani azáltal, hogy a fertőzött takarmány vagy ivóvíz további használata eltiltatott, a kutak betemetése, illetve a takarmány elégetés általi megsemmisítése rendeltetett el. Ha valahol az oltás dacára lépfene lépne fel, úgy újból elrendeli a biztositó intézet az oltást és pedig súlyos fertőzés esetében szérumos vegyes, mig ott ahol csak egy két megbetegedés fordult elő a rendes Pasteur-féle oltást. Gyakran megtörténik, hogy a kartársak a kétszeri kiszállás költségének kímélése szempontjából Sobernheim-féle oltást alkalmaznak; ez az oltási eljárás azonban nem helyes, mert hosszú évek oltási eredményének megfigyeléséből, arra a tapasztalatra jöttem rá, hogy a bevitt 5 kcm. lépfene szérum, melyet a kóranyaggal egyszerre befecskendeznek, egyáltalában nem védi meg az állatokat a fertőzés ellen, ellenben elegendő ahhoz, hogy a vele egyidejűleg adagolt vaccina hatását csökkentse, vagyis az egész oltási művelet céltalan és hiábavaló. Ezenkívül még az ana- phylaxia veszélyének is ki vannak téve az igy oltott szarvasmarhák, mert ha újabb szérumozásnak vannak kitéve — tekintve, hogy a bevitt kis adag vérsavö a szarvasmarhák szervezetét a ló fehérjével szemben specifikusan érzékennyé teszi — könnyen előállhat a szérummérgezés, mely nem ritkán lethalis kimenetelű is lehet ('Schmiedhoffer). Alkalmam volt 19!3-ban ta-



9pasztalni, midőn több Somogy megyei községben a biztosított tehenek oltását a Sobernheim-féle methodus szerint végeztem, minő súlyos anaphylaxia fejlődött ki azon teheneken, amelyek előző évben hasonló módszerrel ojtattak be. Én már évek óta igyekszem a szimultán oltást mellőzni és lassanként sikerült is elérnem, hogy ma már a biztosított állatok egy-két kivételes esetet leszámítva Pasteur módszer szerint oltat- nak be.Nagyon gyakran megtörtént már az erősen fertőzött vidékeken, hogy az egy évben kétszer eszközölt Pasteur-féle oltások dacára is nagyon sok lépfenés elhullás volt. Kénytelen voltam tehát az oltóanyagot előállító intézetekhez azzal a kéréssel fordulni, hogy a normálisnál erősebb I. és II. vaccinát állítsanak elő az e helyeken oltandó szarvasmarhák részére. Minthogy az erősebb vaccinákkal a 2 oltás keretében való oltásnál oltási balesetektől lehetett tartani (Dr. Szász), tehát sorozatos oltásokkal próbálkoztunk meg és pedig megfelelő eredménnyel.A biztosított szarvasmarhák lépfene elleni védőoltását leghelyesebb a kora tavaszi időben eszközölni nemcsak azért, mert a legelőre való kihajtás alkalmával vannak leginkább kitéve a fertőzés veszélyének, hanem azért is, mert abban az időben végzik az állatorvosok a tavaszi állatszemlét és igy ez alkalommal a lépfene elleni oltások is elvégezhetők. Az állatorvosokat ezen időtájban körlevélben kéri fel a biztositó intézet a lépfene elleni védőoltásoknak a tavaszi állatszemlével egyidejűleg történő eszközlésére és felkéri, hogy az útiterveket küldjék be a célból, hogy az oltóanyagot minden községbe a községi elöljáróságok címére a beoltandó tenyészbikák részére idejében elküldhesse. Minthogy a biztosiíott állatok a biztositó intézetnél nyilván tartatnak, könnyű megállapítani, hogy hova hány adag oltóanyag küldessék el. Ott, ahol az erősen fertőzött vidékeken a tapasztalatok szerint a rendes védő, sőt sorozatos oltások dacára is szokott lépfenés megbetegedés előfordulni, főleg az állattenyésztő szövetkezetnél a biztositó intézet a szükségnek megfele lő ig  pár liter lépfene elleni vérsavót is bocsájt rendelkezésére, hogy szükség esetén azonnal rendelkező-



10sére álljon a nagyobb veszélyt elhárítható szérum. A sercegő üszők elleni prophylaktikus oltást csak ott kívánja a biztositó intézet, ahol vidékenként, ill. az előfordulás száma szerint szükségesnek mutatkozik.Az állatbiztosításnak különböző ágazatai vannak;
1 . egyedenkénti biztosítás, 2. általány biztosítás, 3. te- nyészapaállatok biztosítása, 4. állattenyésztési szövetkezetek, 5. speciális biztosítások (herélési, száilitási, hiz- lalási, legeltetési, kiállítási és járványbiztositás.)Mindezen biztosítási csoportnál a kockázat nagysága szerint más és más a biztosítási díjtétel. Az 1, és
2 . csoport biztosításait főleg kisgazdák, állattartók és uradalmak veszik igénybe, a 3. csoport biztosítása községeknél, úrbéreseknél, gazdaközönségnél, stb. jön főleg számításba, a 4. csoportba tartoznak az állattenyésztő szövetkezetek, az 5 . csoportba pedig a különféle biztosítási kockázatok.Közgazdasági és állattenyésztési szempontból különösen fontos a tenyészapaállatok biztosítása, amit illetékes körök is beláttak és e téren állandó támogatásban is részesítették az állatbiztosítást. így a földmi- velésügyi minisztérium 1901-ben megkötötte a Magyar Kölcsönös Állatbiztosítóval az első azon megállapodást, hogy a. kormány által a községeknek kedvezményes áron kiosztott apaállatokat egy évre biztosítsa. Különösen fontos dátum a hazai állatbiztosítás történetében az 1908 év. Ugyanis dr. Darányi Ignácz földmivelés- ügyi miniszter belátván az állatbiztosítás nagy jelentőségét és tudva, hogy az állatbiztosítás és állattenyésztés fontos összefüggésben vannak egymással, megalkotta tehát az 1908 évi 43. t. c.-t, mely törvénycikk 9. §. 3. pontja kötelezővé mondja ki a köztenyésztés céljaira állami közvetítéssel elhelyezett apaállatoknak a beszerzés napjától számítandó 1 év tartamára elhullás vagy kényszer- vágás esetére az állam költségen való biztositását. Ezen törvény az állatbiztosításra vonatkozólag azért is nagy fontossággal bir, mert ezáltal foglalt el az állatbiztosítás, mint olyan, legelőször helyet a magyar törvény- könyvben. Az 1908. 43. t. c. után következett a kötelező állatbiztosításra vonatkozó törvényjavaslat, amellyel 1916-ban az állategészségügy keretein belül behatóan foglalkoztak az erre hivatott szaktestülctek, de sajnos



Ghillányi Imre báró földmivelésíigyi miniszter távozásával a törvényjavaslatból nem lett törvény. Az 1922. és 1923. években Mayer János, illetve Szabó István földmivelésíigyi miniszterek kiadták a 60550/1922. illetve 80465/1923. számú rendeleteket, amelyek kötelezően elrendelik a községi tenyészapaállatok biztosítását a mindenkori forgalmi értéknek megfelelően.Az állattenyésztési szövetkezet az állatbiztosításnak legrégibb formája. Az egymásra utaltság és az egymáson segíteni akarás, az állattartó gazdák állatjainak elhullás-, vagy kényszervágás okozta károsodásokkal szemben vezette az állattulajdonosokat arra, hogy szövetkezetekbe tömörüljenek és igy kisebb megterheltetés utján nyerjenek az elkárosult állatok után kártalanítást. Hazánkban a szövetkezetek csak társadalmi utón, önkéntes elhatározás alapján alakultak állami interventió nélkül, legfeljebb a földmivelésügyi miniszter időről- időre folyósított kisebb-nagyobb segélyeket a szövetkezetek megalakulása alkalmával. Elképzelhető tehát az az emberfeletti munka, amit a Magyar Kölcsönös Állatbiz- tositó-nak ki kellett fejteni, mig a háború előtti időkig kb. 1000 szövetkezetei tudott megalapítani. A községi állattenyésztő szövetkezetek a Magyar Kölcsönös Állatbiztosító mint országos központ alá tartoznak. Ez a központ irányítja az állattenyésztő szövetkezetek működését a megalapítástól kezdve végig, ellátja megfelelő nyomtatványokkal, kiveti a dijakat, kárelőleget ad, intézi a kárügyeket, elkészíti a mérleget, egyszóval minden irányban támogatja őket. Az országos központ egyúttal viszontbiztosító is; az elsoroltak mellett. x/s°/o dij ellenében vállalja bizonyos százalékon (3—4%) felüli károk kockázatának, valamint az állatorvosi és gyógyszer költségek hordozását. A központtal kapcsolatos községi szövetkezetekben válik ennélfogva lehetővé az, hogy annak minden tagja kártérítésben részesül, bármily nagy kár is érje a szövetkezetét, a tagok pedig erejükön felül sohasem terheltéinek, mert a központ mögöttük áll. III.
áz  állatbiztosítás jövő feladatai.Sajnos, az állatbiztosítás terén nem mutathatunk fel olyan fényes eredményeket, mint a nyugati államok.
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12És mindaddig, amig a szövetkezetek megalakítása önkéntes alapon történik, nagyobb eredményeket nem érhetünk el e téren. Ideális állatbiztosításról csak akkor beszélhetünk, ha az állam törvényben fekteti le az állatbiztosítás lehetőségét. Negyedszázad szorgalmas munkája után beigazolást nyert, hogy hazánkban önkéntes alapon a szövetkezetek csak nehezen és gyér számban létesíthetők, ez alapon a szövetkezeti állatbiztosítás nem általánosítható, kézen fekvő dolog, hogy csakis az állam oldhatná meg a kérdést helyesen.Ha valaha szükség volt hazánkban az állatbiztosításra, úgy most igazán itt van az ideje, hogy ezzel a kérdéssel illetékes körök érdemlegesen és behatóan foglalkozzanak, mert a megcsonkított Magyarország értékeinek nagy része, kb. 16%-a állatállományunkban fekszik, az állatállomány értéke 733 millió aranykorona és ez a nagy vagyon biztosítás nélkül van, illetőleg csak egy csekély hányada van bebiztosítva.Az állatbiztosítás fontos kérdésével sem az állam, sem pedig a gazdaközönség nem foglalkozik azzal az érdeklődéssel, amit az méltán megérdemelne. A háború előtti Magyarország állatállományának értéke 5643500.000 aranykoronára volt becsülve, ebből 2°/°-os kár mellett a pénzben kifejezett veszteség 112,873.000 aranykoronát tett ki, amelyből magára a szarvasmarha állományra 
54-90/0 esett.Az 1912— 13 évek átlaga alapján évenkint közfogyasztásra levágott állatok értéke 640,990.000 a. koronára becsülhető, melynél l°/o-kal a veszteség 6,410.000 koronát tett ki. Ilyen nagyságú károk megosztása képezhette volna a biztosítás tárgyát már a háború előtti időben, most pedig nemcsak az értékemelkedés folytán megnövekedett károk hordozása, a nemzeti vagyon megmentése, hanem az állattenyésztés teljes talpraállitása és az állategészségügyi intézkedések széles körben való kiterjesztése is képezi a feladatot. Ez pedig úgy érhető el, ha a létesítendő, kölcsönösségen nyugvó helyi állat- biztosító szövetkezetek közt meg lesz a szerves kapcsolat a kárelosztás, illetve a kockázat hordozása terén.Az állatbiztosítás régóta vajúdó kérdését az állam nagyon könnyen megoldhatná anélkül, hogy ez sok pénzébe kerülne, legfeljebb a szövetkezetek megszerve-



13zésével járó költségeket kellene viselnie, mert a biztosított állatok után befizetett dijakból a károk és egyéb felmerült költségek fedezhetők volnának. Természetes, hogy az ország szarvasmarha, esetleg lóállományának bebiztosításánál a kockázat hordozására, illetve a károk kiegyenlítésére bizonyos alaptőkére is volna szükség, ez azonban nem képez áthidalhatatlan nehézségeket. A rendelkezésünkre álló kül- és belföldi statisztikák alapján felvehetjük, hogy szarvasmarháknál az átlagos kár 2°/o- ot tesz ki; ha figyelembe vesszük, hogy csonka Magyar- ország állatállományának értéke 733 millió a. korona, elegendőnek mutatkozik alaptőkéül ezen összeg 1%-a, vagyis 733 millió a. korona. Ezen összeg előteremthető volna úgy, hogy az állatbiztosító szövetkezetek megalakulásának évében egy leendő káralapra ezen 1%-ot kivetnék az állattartókra és ezen összeg a Pénzintézeti Központnál vagy más altruista banknál volna gyümöl- csözőleg elhelyezhető mint káralap, amelynek egyúttal az volna a rendeltetése, hogy belőle a kártérítési ösz- szegek, mint kamatmentes kárelőlegek kifizethetők legyenek. De egy kisebb káralapot, mint alaptőkét az állam is adhatna, mert ez csupán csak a kárelőlegek kifizetésére szolgálna és a díjbevételekből a kárelőlegek visszafizethetők lennének, Szóba jöhetne még egy biztosítási alap létesítése a marhalevelek e célra való megterhelése révén is.Az állatbiztosítás állami interventióval megszervezhető volna fakultativ vagy kötelező alapon. Véleményem szerint leghelyesebb volna egyelőre a fakultativ állatbiztosítást bevezetni, mert ez az önkéntes és kötelező állatbiztosítás közt áll és igy nagyobb zökkenés és megrázkódtatás nélkül volna keresztülvihető. Törvényben kellene kimondani, hogy hazánkban minden községben, ahol legalább az állattartó gazdák egy bizonyos hányada pl. Vb vagy legalább Vio része kimondja, hogy az állatbiztosító szövetkezet felállítását óhajtja, ott ezen határozat minden állattulajdonosra kötelező volna, kivéve a nagybirtokosokat, mert a kárkockázat szem
pontjából egyik legfontosabb követelmény, hogy a szö
vetkezetek egyenlő birtokviszonyok, megegyező állatte
nyésztési irány és egyforma mezőgazdasági kultúra mel
lett alakuljanak meg. Ezen követelmények az egy



14községbeni kisgazdáknál kb. megegyezők, míg a nagy- birtokosok gazdálkodási és állattenyésztési iránya hazánkban más alapon fekszik, nem volna célszerű a különböző kockázatot egy szövetkezet keretei közé beilleszteni, illetőleg belekényszeríteni. A kárstatisztikai adatok is igazolják, hogy a nagybirtokosoknál nagyobb a kárarány és igy nagyobb a rizikó. Mig a nagybirtokosok szarvasmarha állományában (Alsó-Ausztriában) 4-42°/°, addig a kisbirtokosoknál csak 2-42°/°, vagyis a nagybirtokosoknál 2°/°-kal több.A fakultativ állatbiztosítás esetén 10 állatbirtokos kérelmére, illetőleg az Országos Állatbiztosító Központ felhívására a községi elöljáróság felhatalmazást nyerne, hogy az alakuló közgyűlést összehívja. Ha az állattartó gazdák fenti számarányban (Vs—Vio) kimondják a szövetkezet megalakítását, úgy a szövetkezet megalakítandó. Ha a megye területén lévő állatbiztosító szövetkezeteknél a megye állatállományának fele biztosítva van, úgy automatikusan azon községekben is, ahol addig még nem voltak szövetkezetek, azonnal megszervezendők. A nagybirtokosok a járási vagy megyei szövetkezeteket önként is megalakíthatják, de ha a járási, illetve a megye területén lévő nagybirtokosok állataik számarányában számított 1h —1/s része kimondja a Kölcsönös Állatbiztosító Szövetkezet megalakítását, akkor kötelesek a többi nagybirtokosok is csatlakozni.A fakultatív alapon létesült községi szövetkezetek megyék szerint körzeteket képeznének, úgy hogy a kárkockázat az egyes megyékben külön-külön biráltatnék el, mert aminő követelmények kívánatosak^ az egyes községi szövetkezeteknél, ugyanaz mondható a körzeteknél is. Egy megyében a gazdasági, illetve az állat- tenyésztési viszonyok többé-kevésbé azonosnak mondhatók és igy szerény véleményem szerint az egyes megyék alkotta körzeti rendszer felelne meg kárelosz- tódás, illetve kockázat viselés terén a legigazságosabb megoldásnak. Amit elmondtam a községi szervezetekről, ugyanaz állana az egy megyében lévő nagybirtokosok szövetkezetére is.Az igy létrejött szövetkezetek mindegyike^külön- külön választaná meg az igazgatóságot, felügyelőbizott-



Í5

ságot, választmányt és becslő bizottságot, mely utóbbinak a hatósági állatorvos hivatalból tagja.Minden szövetkezeti igazgatóság stb. 5 évenkint választatnék meg és az elvállalt tisztséget köteles végig viselni, kivétel csak vis-major esetén állhat fenn. A becslőbizottság kötelessége, hogy minden év  ̂ január 
1 — 15.-ig a községi szövetkezet állatállományát megtekintse, megbecsülje, biztosításra felvegye és az e célra szolgáló törzslapokon bevezesse. E törzslapokból egy példány a szövetkezetnél marad, mig egy példány legkésőbb január 31.-ig a központhoz felküldendő. Az állatok évenkint kétszer értékelendők és pedig január 1 — 15 és junius 1 — 15 között. A becslés lelkiismeretes elvégzése időt és fáradságot igényel és ezért honorálandó.A megalakult állatbiztosító szövetkezetek az O rszágos Állatbiztosító Központnak a tagjai, vele szerződéses viszony áll fenn a viszontbiztosítás és irányítás tekintetében. A biztosítási dij a károk, az üzemköltségek, illetőleg a megyénkinti kockázat arányában a biztosítási összeg százalékában állapittatik meg. A z  ily arányú 
szövetkezeti biztosítások révén a jelenlegi díjtétel a kár
kockázat megoszlása által lényegesen csökkenthető volna 
egy bizonyos alsó határig. A szövetkezet tagjai által fizetendő dijak közadó módjára beszedhetők és közigazgatási utón behajthatók volnának. A szövetkezet jgaz- gatósága gondoskodik a változások bejelentéséről, az állatok oltásáról, a beteg állatok gyógykezeltetéséről, kényszervágásáról és értékesitéséről. A kártalanításokat és egyébb kiadásokat a szövetkezet viseli a megállapított dij keretein belül, ezen felül pedig az országos központ viseli a károk és egyéb kiadások fedezését a viszontbiztositási dij ellenében.Kártalanítás legfeljebb a biztosított érték 80°/°-a. Oltás következtében elhullott, vagy hatósági rendeletre kiirtott állatért szintén 80°/o járna, ez utóbbi 2 esetben azonban a kártalanítás az országos központot terhelné, viszont az országos központ az oltás következtében elhullott állatok biztosítására, illetőleg a hatósági rendeletre kiirtott állatok biztosítására vonatkozólag az egyes oltóanyagtermelőkkel, illetve az állammal kötne erre vonatkozólag külön rizikó, illetve dijmegállapodásokat.



16Ezen két utóbbi kártalanítás különösen állategészségügyi szempontból bir nagy fontossággal, mert az oltásoktól — a kártérítés tudatában — abszolúte nem idegenkednének a gazdák és igy az oltás általánosítható volna, másrészt pedig a megbetegedéseket nem titkolnák el a kártalanítás nélküli kiirtástól való félelmükben, a kártalanítás lebonyolítása sem húzódnék hosszú ideig.Az egyes nagyobb szövetkezeteknél vagy körletekben a beteg állatok eredményesebb gyógykezelése céljából a helyi viszonyok szerint állatkórházak volnának felállithatók.A nagyobb szövetkezetek vágóhidjai idővel modernül felszerelhetők volnának (párolók, fagyasztók). Az állat- és közegészségügyi érdekek védelme, továbbá az állati hullák ipari feldolgozása és jobb értékesítése, illetőleg a biztosítás olcsóbbá tétele céljából az állat- biztosító szövetkezetek és az idők folyamán létesítendő vágóállat biztositó pénztárak együttesen hullafeldolgozó tetepeket létesíthetnének, amelyek száma és helye a hullaforgalom nagysága szerint nyerne megállapítást.Az összes szövetkezetek az országos központ vezetése alatt állanának, mely fölött a felügyeleti-, illetve ellenőrzési jogot a föidmivelésügyi minister gyakorolná. Az országos központ irányítaná működését, kivetné a biztosítási alap- és pótdijakat, ellátná őket megfelelő nyomtatványokkal, eszközölné a kárügyek liquidálását, illetve a károk fedezetének megfelelő díjkivetést, szükség esetén kamatmentesen előlegezné a káralapból a kártalanítási összegeket. Minthogy megfelelő országos ál tatkárstatisztika nem áll rendelkezésre és mivel a dij megállapítása és a kár elosztása technikai keresztülvitel körébe tartozik, melyet részletes mathematikai számítások előznek meg, ennélfogva a dijak felvételét kénytelen voltam mellőzni. Legfeljebb csak annyit említhetek meg, hogy a maximális dij 2 —3°/°-ig mehet; természetesen, minél több a szövetkezet, illetve a biztosított állatok száma, annál alacsonyabb lenne a díjtétel. A kötelező állatbiztosítás szervezete egészben megegyeznék a fakultativ biztosításéval. Az áltatbiztositás teljesen kötelező kimondása azonban csak utópisztikus álom,



mert erre csak a fakultativ biztosítás életre keltése és a szövetkezeti eszme megerősitése után lehetne áttérni, hogy nagyobb megrázkódtatás nélkül érhetnők el az állatbiztosítás legideálisabb formáját.Lehetne még beszélni a kötelező állatbiztosítás olyan általános formájáról is, mely esetben a dij'lerovás a forgalmiadó módjára bélyegekben történnék a marhaleveleken. Ez azonban csak a kötelező törzskönyvezés bevezetésével, hosszú évek statisztikája és a technikai nehézségek megoldásának lehetőségével kapcsolatosan volna keresztülvihető.
Irodalom. 1. Állatbiztositás cimü lapok, 1898—1924-ig. 2. 

Binswanger Ottó: Die Obligatorische Viehversicherung in der Sweitz. 3. Gabriel Felix: Der Gegenwärtige Stand der Rindviehversicherung im Bezirke Friedland in Böhmen. 4. Kahler Julius: Die Gilden in den Holsteinischen-Elbmarschen mit besonderer Berücksichtigung des Versicherungswesens. 5. dr Kovács József: Az állatbiztositás. 6. Linter Tivadar: Az állatbiztositás, különös tekintettel a községi állattenyésztő és állatbiztosító szövetkezetekre. 7. Nagel Leó: Die Viehversicherung, ihr Wesen und ihre Entwicklung. 8. Otto Paul: Notwendigkeit, Einrichtung und Nutzen der Staatlichen Viehversicherung. 9. Poor J . :  Die Viehversicherung. 10. Szász Károly: Die rechtlichen Besonderheiten der Viehversicherung nach dem Gezetz über den Versicherungsvertrag. 11. Stampfli Walther: Die schweitzerische Staatsaufsicht über das Private Versicherungswesen und ihre Tätigkeit.
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Die Entwicklung und veterinärhygienische Bedeutung der Viehversicherung in Ungarn mit beseonderer Berücksichtigung der Schutzimpfungen.Auszug aus der Inauguraldissertation von Eugen Gábor Tierarzt der Ungarischen Wechselseitigen Viehversicherungsgesellschaft als Genossenschaft.Die älteste und primitivste Form der Viehversicherung finden wir bei den alten Juden in Palestina. In Europa beginnt man sich erst im XIII Jahrhundert mit der Viehversicherung eingehend zu befassen, als einzelne Viehseuchen in dem Tierbestande grössere Schäden verursachten. Die ersten Viehversicherungsgesellschaften wurden in Deutschland und in der Schweiz gebildet und breiteten sich von hier nach dem Westen und Osten aus. In Ungarn begegnen wir im Jahre 1860 zum erstenmal einer Viehversicherung im Banat. Die schlechten Veterinärhygienische-Verhältnisse, der Mangel an Kapital und • an Fachkentnissen verursachten, dass diese Gesellschaften rasch zugrunde gingen, bis endlich im Jahre 1898 die Ungarische Wechselseitige Viehversicherungsgesellschaft als Genossenschaft gegründet wurde, die vom Beginn die Viehversicherung praktisch verwickelte. Die Viehversicherung hat leider in Ungarn noch nicht jene Höhe erreicht, wie in den westeuropäischen Staaten. .Die Bedeutung der Viehversicherung besteht darin, dass dem Vieheigentümer der Schaden rückvergütet wird der ihm aus Todesfällen oder Notschlachtungen zufolge von Krankheiten oder Unfällen seines Tieres



19erwachsen ist. Hierin findet der Landwirt einen ständigen Rückhalt und kann wertvollere und edlere Tiere halten, was die Viehzucht fördert. Die Viehversicherung verplichtet den Inhaber zur ärztlichen Behandlung der kranken Tiere und Schutzimpfung der versicherten Tiere; dies ist von grosser veterinärhygienischer Bedeutung und schützt auch die Interessen der Tierärzte gegenüber dem Kurpfuschertum. Da einzelne epidemische Krankheiten, besonders Milzbrand und Rauschbrand, wird vornehmlich durch Impfungen bekämpft, legt die Viehversicherung hierauf grosses Gewicht und kontrolliert, deren regelrechte Durchführung. Entschädigt werden nur jene Tiere, die gemäss der Verfügungen der Versicherungsgesellschaft geimpft worden sind.Die erste Viehzuchtgenossenschaft wurde im Jahre 1900 in Miava gegründet; dieser Gründung folgten rasch andere, so dass bei Ausbruch des Krieges im Jahre 1914 nahezu 1000 solche Genossenschaften tätig waren. Im Jahre 1901 fand die erste Vereinbarung zwischen der Regierung und der Ungarischen Wechselseitigen Viehversicherungsgesellschaft statt, betreffend der mit staatlicher Begünstigung ausgeteilten Zuchtstiere. Der Gesetzartikel 43. vom Jahre 1908 verpflichtet den Staat die mit staatlicher Begünstigung ausgeteilten Zuchtstiere für die Dauer 1 Jahres auf Kosten des Staates zu versichern. Wichtig sind die s. Z. 60550/922. und 80465 923. ausgegebenen Verordnungen, welche verordnen, dass die Zuchtstiere zu den jeweiligen Schätzungswerten versichert werden müssen.Diese Zeitpunkte in der Entwicklung der Viehversicherung zeigen, dass die staatliche Unterstützung in langen Zeiträumen erfolgte. Auf westeuropäische Höhe kann die Viehversicherung nur durch entsprechende Gesetze, welche die obligatorische Versicherung anordnen, erhoben werden. Diese Viehversicherüng kann ganz obligativ oder fakultativ sein. Die letztere bildet einen Übergang von der freiwilligen zu der obligatorischen Versicherung, welche nur auf Wunsch einiger Vieheigentümer obligatorisch wird im Rahmen von Viehzuchtgenossenschaften. Meiner Ansicht nach ist diese Form zweckentsprechend und könnte ohne grössere Schwierigkeiten gelöst werden. Vom Standpunkte der



20Risken ist es wichtig, daSs diese Genossenschaften uritef gleichem Besitz und Zuchtverhältnissen und gleichen landwirtschaftlicher Kultúr gegründet werden. Deshalb wären die Genossenschaften der Gemeinden und Grossgrundbesitzer separat zu gründen, so auch dürfte sich das Risiko nur auf ein Komitat erstrecken. Alle Genossenschaften würden zu einer Landeszentrale gehören und der Kontrolle des Landwirtschaftlichen Ministeriums, welche die Bemessung der Grund- und Ersatzprämien vornimmt, die Schutzimpfung und tierärztliche Behandlung der kranken Tiere kontrolliert, die Schäden und Schadenvorschüsse liquidiert.Die Landeszentrale befasst sich neben diesen Genossenschaften auch mit der privaten Viehversicherung, in welcher Kategorie die Versicherung der Zuchttiere, der Rennpferde, ferner die Weide- Operations-, Masst-, Transport-, Ausstellungs und Seuchenversicherung gehört. Die Organisation der obligatorischen Viehversicherung würde der fakultativen ganz gleich sein. Dies ist jedoch vorläufig ein utopistischer Traum, weil dieselbe ohne grössere Erschütterungen nur nach der fakultativen Versicherung und Kräftigung der genossenschaftlichen Idee durchgeführt werden kann.Man könnte noch von einer solchen Form der Viehversicherung sprechen, dass die Gebühren nach Art der Umsatzsteuer im Stempeln getilgt werden auf den Viehpässen. Dies wäre jedoch nur mit der obligatorischen Grundbuchführung zusammen durchführbar auf Grund langjähriger Statistik und Lösung der technischen Schwierigkeiten..






