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A nyugati politikai és katonai irodalom egyre többet foglalkozik a korl.átozott 
háború fogalmával. Ez a háború feltételezhetően eleinte csak hagyományos fegy
verek alkalmazásával folyna, s a feszült nemzetközi helyzet robbanásaként rövid 
előkészületi idő után fejlődne ki. Következésképpen nagyobb jelentőséget kap
hatnak a taktikai atomfegyverek is. 

Ennek ellenére a kontinentális katonai konfliktusok legvalószínűbb formá
jának továbbra is az ,általános tömegpusztító fegyverekkel megvívott harcot lehet 
tekinteni. 

Tömegpusztító fegyverekkel végrehajtott csapás nemcsak a nagy ipari objek
tumokat, népes településeket, a csapatok gyülekezési és felvonulási körleteit, 
útjait érheti, de súlyos veszteségeket okozhatnak a lakosság, a személyi állomány 
ellátásában fontos szerepet jelentő mezőgazdaságban, az élőállatok között, az 
élelmiszertermelő és feldolgozó üzemekben és raktárakban is. Ezeknek a termelő, 
feldolgozó bázisoknak a szakmai felügyelete az állategészségügyi szolgálat, az 
állatorvosok feladatkörébe tartozik. 

A tömegpusztító fegyverek alkalmazása nagymértékben növeli, bonyolultab
bá, s egyben felelősségteljesebbé is teszi az állatcgészségügyi szolgálat munkáját 
mind a megelőzésben, tehát a védekezésben, mind a gyógyításban, tehát a követ
kezmények felszámolásában. 

Az állategészségügyi szolgálat feladatát érintő tömegpusztulási góc alakulhat 
ki a hadműveleti területen a különböző mélységű hadtáp tagozatban; .'.l front 
mögötti körzetekben, a harcoló alakulatok ellátásában részt vevő mögöttes terü
leteken, illetve a hátországban. 

A hadműveleti területen tömegpusztulási gócba kerülhetnek a szolgálati 
állatok, a vágóállatok és azok az intézetek, üzemek, objektumok ( vágóhidak, 
hűtőházak, tejüzemek, élelmezési raktárak, élelmiszer feldolgozó üzemek és vál
lalatok stb.) amelyek állategészségügyi ellenőrzés és szakmai felügyelet alatt 
működnek és a harcoló alakulatok személyi állományának állati eredetű élelmi
szerekkel való ellátását biztosítják. 

1 A VSZ tagállamok állategészségügyi szolgálatának V. Koordinációs érte
kezletén elhangzott előadás alapján. (1981.) 

64 

-, 



a 

A front mögötti területeken, ·a hátországban tömegpusztulási góc. jöhet létre 
az ,állattenyésztési-, állattartó telepeken, az állattenyésztő gazdaságokban, a lege·· 
lőkön tartott állatcsoportokban, valamint az élelmiszertermelö, feldolgozó üze
mekben, gazdaságokban, a hűtő, tároló raktarakban, a külónböző állategészségügyi 
objektumokban. 

Valamennyi tömegpusztulási góc, amely a fenti terU:leten keletkezik, köz--· 
verlenül érinti az á1lategészségügyi szolgálat tevékenységét és közvetve kihat a 
személyi állomány ellátás·ára, a károsodásoktól, fertőzésektől, szennyeződésektől 
mentes állati eredetű élelmiszerek biztosítására. 

Tömegpusztulási góc és állategés:::,ségügy 

A tömegpu~tulási gócbal1 jelentkező feladatok - mind a hadműveleti terü
leten, mind a hátországban - két e.1:etbe11 érinthetik az állate.'?,észségiigyi szolgj
latot. 

1. Amikor a tömegpusztulási góc nem állategészségügyi felügyelet alatt tar· 
tott területeken, illetve objektumokban következik be. 

2. Amikor állattartó telepCn, állati terméket feldolgozó üzemb.:!n, vagy 
egyértelműen állaiegészsCgügyi ellenőrzés, felügydet abtt tartott területen, ob
jektumban keletkezik a törriegf-)uSZtulás· góca. 

Első esetben az állategészségügyi szolgálat a rende_lkezésre álló személyi é.~ 
technikai erőkből, _az igények szerint kijelölt erőkkel és eszközökkel, az egész
ségügyi szolgálattal siorosan együttműködve vesz részt a góc felszámolásában, 
az összfegyvernemi parancsnok által Íétrehozott mentőosztagok állományában. 

Ebben az esetben az állategészségügyi szolgálat megszervezi, irányítja és 
végzi azokat a munkákat, amelyeket a terület állategészségügyi, elsősorban állat
járvány helyzete tesz szükségessé. 

Az állatpathogén kórokozók előfordulása mellett különös figyelmet fordít 
azokra a fertőzési lehetőségekre, - a kórokozók és azok rezervoárjainak előfordu
lására, felderítésére -, amelyek a személyi állományt is vesZClyeztetik, az embert 
és állatot egyaránt megbetegítő fertőzésekre. 

A második esetben, a csapatokhoz, a harcoló alakulatokhoz tartozó, kisebb-· 
nagyobb szolgálati vagy vágóállat csoportban, a katonai közigazgatás alatti had
műveleti területen található állattartó, tenyésztő telepen, állategészségügyi ellen
őrzés és felügyelet alatt álló objektumban, vagy annak közvetlen körzetében 
következik be a tömegpusztulás góca. Ebben az esetben az összfegyvernemi pa
rancsnok által kijelölt mentőosztagokkal együttműködve, vagy anélkül önállóan, 
a saját személyi és technikai eszközeiből létrehozott mentőosztaggal kezdi meg 
tevékenységét az állategészségügyi szolgálat. 

Az állategészségügyi szolgálat a mentőosztag erőit és eszközeit az Önálló 
Allategészségügyi Osztag állományából jelöli ki, s az osztag mentesítő részlegének 
megerősített állományával kezdi meg munkáját. Fontos febdat a tömegpusztulási 
góc által slljtott objektum (terület) polgári személyi állom:iny:ínak is a bevonása 
a mentési munkálatok végrehajtásába. 

A tömegpusztuldsi góc állategés::.ségügyi jellemzői: 

- a tömeges állatveszteségek, sérülések egyidejű jelentkezése; 
- a tömegpusztító fegyverek okozta, speciális diagnosztikai és gyógyító el-

járást igénylő sérült és beteg állatok nagy száma; 
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a nagyszámú kombinált állatsérüJések keletkezése; 
az osztályozás fontosságának a megnövekedése; 
az állati eredetű élelmiszerek, az állati takarmány, ·növényzet és ivóvíz stb. 

szennyezettségének gyakorisága; 
- az objektumok - termelő és feldolgozó, az állategészségügyi és élelmiszer 

szolgáltató létesítmények - nagyfokú romboltsága, használhatósága; 
- az állatok immunbiológiai viszonyainak romlása, a fertőző betegségek fel

lépésének és terjedésének a felgyorsulása; 
- a nagy számú súlyos sérülés következtében az állatelhullások tömeges 

bekövetkezése, fertőzőképességük gyors fokozódása; 
- a gyors és hat.irozott osztályozás eredményeként a kényszervágások számá

nak hirtelen megnövekedése, a fokozott vágási kapacitási igény jelentkezése; 
- a terület romboltságának, szennyezettségének, fertőzöttségének a fokozott 

veszélye; 
- a gyors, egyértelmű, szakmailag megalapozott intézkedések, rendszabályok 

kiadásának szükségessége stb. 

Az állategészségügyi szolgálat általános feladatai a tömegpusztulási gócban 
A szabályzatoknak és utasításoknak megfelelően az állategészségügyi szolgá

latnak is részt kell vennie a tömegpusztulási gócokban az élőerők mentésében~ 
a következmények felszámolásában. 

Ennek érdekében a kijelölt mentőosztagokkal együttműködve, annak keretei 
között, vagy önállóan végzi az állategészségügyi jellegű feladatokat. 

Részt vesz a terület járv.ány felderítésében, a kialakult sugár-, vegyi- és jár
ványhelyzet értékelésében. 

Végzi a sérült állatok mentését, az állategészségügyi objektumokban bekö
vetkezett károk felszá.molását, a veszteségek csökkentését. 

Intézkedik a szükséges karanténozások elrendelésére, a szennyezett, fertőzött 
állatok elkülönítésére. 

Végzi a sérült állatok mielőbbi osztályozását, vágásra vagy gyógykezelésre 
történő irányítását. 

Megszervezi a szennyezett, fertőzött állatok állategészségügyi mentesítését. 
Megszervezi és végzi a sérült és beteg állatok állatorvosi ellát:ását, a meg

előző antibiotikumos, a vakcinás és szérumos oltását. 
Elrendeli a gyógykezelésre, vágásra nem kerülő állatok kiirtását, a keletke

zett hullák összegyűjtését, azok megsemmisítését, ártalmatlanná tételét. 
Megszervezi az állategészségügyi intézmények, objektumok dozimetriás 

e11enőrzését, a vizsgálati mint:ák begyűjtését, megfelelő vizsgáló intézetbe való 
djuttatását. 

Kiadja a szükséges állategészségügyi rendszabályokat és intézkedéseket. 

A tömegpusztulási góc konkrét állategészségügyi feladatai 
A tömegpusztulási gócban a munkát minden esetben a felderítéssel és a 

helyzetértékeléssel kell kezdeni. 
Meg kell állapítani a tömegpusztító fegyverek által érintett állategészségügyi 

objektumok, az állatcsoportok, vagy állattartó telepek számát, helyét, terjedelmét, 
a csapás jellegét és súlyosságát. 

Meg kell állapítani, ki kell jelölni a mentésben részt vevő erőket és eszkö
zöket, a személyi állománynak a tömegpusztulási góc övezetében való tevékenysé
gének maximális idejét és a szükséges.védelmi rendszabályokat. 
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lntézkední kell az állatok kimentésére, a lábon hajthatók kihajtására, a 
szállítás megoldására, a kijelölt karanténokban való biztonságos elhelyezésre, a 
karantén és a veszélyes területek, objektumok megjelölésére. 

Ki kell szabadítani a beomlott, eltorlaszolt épületekből, istállókból az álla
tokat. El kell oltani a tüzeket, ki kell szabadítani az állatokat az égő objektumok
ból. Allategészségügyi segélyt kell nyújtani a sérült, vagy beteg állatoknak. 

Ejszakai mentéseknél biztosítani kell a megfelelő megvilágítást, fokozni kell 
a felderítést, a figyelést, a személyi állomány biztonságos védelmének feltételeit, 
a kimentett állatok nyugalmát, őrzését és védelmét. 

Télen gondolni kell a mentési, hátraszállitási utak, csapások járhatóságának 
biztosításara, az állatok hátras.ziállításának gyors megoldására, a vizsgálati anya
gok mielőbbi hátraszállításárn. 

Haladéktalanul meg kell kezdeni az állatok szakszerű és gyors osztályozását, 
a vágásra kerülő állatok vágási sorrendjének a meghatározását. 

Meg kell állapítani a sugárszennyezett és fertőzött, szennyezett legc1őkön, 
objektumokban a sugárszintct és az ott tartózkodás idejét. 

A kimentett állatok részére megfelelő takarmányt és ivóvizet kell biztosítani. 
Minden esetben nagy gondot kell fordítani a használatba veendő fertőzött 

területek, objektumok mentesítésére, fertőtlenítésére, illetve annak megtörténtéig 
azok körülhatárolására, megjelölésére. 

A tömegpusztulási góc állategh::..1·églfgyi feladataival kapcsolatban célszeríi 
kihangsúlyozni még az alábbiakat: 

- az állatok állatorvosi ellátásban - a kialakult helyzettől függően -, ese
tenként a kompromisszumnak engedve le kell mondanunk az állatok gyógykezelé
séről a mentést végző személyi állomány biztonságának, egészségvédelmének érde
kében; 

- az állatok mentésénél, osztályozásánál, a döntések meghozatalánál, az 
állatorvosi kezelés, a karanténba való helyezés, a levágat.:ls, vagy a kiirtás elren
delésénél mindenkor a gazdaságossági szempontokat is, a személyi állomány élel
mezés ellátásának az érdekeit, a vágókapacitást és a tárolhatóságot is figyelembe 
kell venni; 

- a károsodás és a veszélymentes felhasználás érdekében a feldolgozás és 
a fogyasztó személyi állomány érdekében a mentéssel együtt a feldolgozás, a 
'hűtőtárolás, a szállítás és az ellenőrzött felhasználás lehc:tőségeit is biztosítani 
kell; 

- a mentéssel egy időben a nagyszámú állati hu11a összegyűjtését, ártalmat
lanná tételét is meg kell oldani. 

Megelőző feladatok a hátországban 
A hátországban az állattartó, állattenyésztő telepek; istállók, élelmiszerter

melő üzemek és más állategészségügyi objektumok védelmének előzetes kialakí
tásával lehet a tömegpusztulási gócban bekövetkező következményeket csök
kenteni. 

Ezek a munkálatok tulajdonképpen már a tervezéseknél, az épületek műszaki, 
technikai megvalósításával kezdődnek és a telepek, üzemek környezetének kiala
kításával, a műszaki létesítmények folyamatos karbantartásával segíthetők elő és 
tarthatók fenn. 

A tömegpusztító fegyverek hatása elleni védelem mégszervezése nemcsak az 
élőállatok megóvása, hanem az állati eredetű élelmiszerek termelési bázisának 
biztonsága szempontjából rendkívül fontos állategészségügyi feladat. 
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A védelem kialakításakor figyelembe veendő körülmény, hogy a nukleáris 
és a vegyi csapások alkalmazásakor a kórokozó mikroorganizmusokkal történő 
fertőzés, illetve szennyeződés - az esetek túlnyomó többségében - aerogen iitofl.. 
következik be. 

Számolni kell ezenkívül azzal is, hogy a kórokozó élő ágensek fertőzött 
állatokkal, betegségterjesztő vektorokkal, ragályfogó és fertőzés közvetítő tár
gyakkal is elhurcolhatók. Ezért a védekezés megszervezésénél ezekre is gondolni 
kell. 

Ismeretes, hogy a kistermelői udvarokb,1n és a h~1gyományos állattartás 
körülményei között a védelem feltételei nem olyan kedvezőek mint a korszerű 

állattartási viszonyok esetén, bár szétszórtságuk, s a kisebb állatcsoportok elhclye;
zése a tömcgpusztulási góc, a nagy- és közvetlen károkkal jelentkező kárhe1y 
kialakulása szempontjából nem előnytelen. 

Az ipari jellegű, zárt rendszerű állattartó telepek nagyobb lehetőséget bizto
sítanak az értékes, a tenyésztés szempontjából fontos törzsállatállományok védel
mére. A beépíthető szűrők és szellőztető berendezések, az egyéb műszaki adott
ságok erre több lehetőséget nyújtanak. Viswnt azt is tudnunk kell, hogy az clekt· 
romos energia által működtetett bcrcndczCsek meghibásodása esetén komoly gon
dok jelentkeznek és nagy veszteségek, károk keletkezhetnek. 

Ezért ezeknek az iparszerű állattartó telepeknek a tervezésénél és kivitele
zésénél nagy sUlyt kell fordítani a természet adta védekezési lehetőségek - erdő
sáv, sövény, bokor stb. - kihasználására, és a helyi energiaforrások biztosítiására. 

A telepek körüli erdősávok és a telepen belüli fásítás nagy jelentőségű az 
aerogen por- és cseppfertőzések, a radioaktív hamu, por, valamint a gáz vagy 
permet formáj.iban érkező vegyi- és biológiai harcanyagok megszűrésére, illetve 
az állatokat, s a takarmányt érő kihulló.sok csökkentésére. 

Az erdősávok létesítését és a fásítás végrehajtását a KGST állathigiéniai 
irányelvei is aj-ánlják a tagországok részére. 

Az erdősáv akkor megfelelő, ha a lombozat már a talajtól kezdve útját állja 
az oldalirányú légáramlásnak. Ez gyorsan növő lombos fákból úgy alakítható ki 
kedvezően, hogy a fák mellé sűrű növésű bokor sorokat is ültetünk. A tűlevelű 
fák egész éven át tartják lombjukat, ezért ahol a klimatikus és talajviszonyok 
lehetővé teszik, ezek alkalmazása sokkal előnyösebb. Lombhullató fák esetében 
ugyanis ősztől tavaszig - 5-6 hónapon át - a lombadta védelem nem érvénye
sülhet. Ezekben a hideg hónapokban a levegő relatív páratartalmának magasabb 
szintje a szálló por és permetcsepp méreteket is megnöveli, ami a nedves levegő 
és por, valamint a vízcseppek fajsúlykülönbségével együtt azok ülepedési sebes
ségét, kihullását fokozza. 

A lombozatnak nemcsak a mechanikai szűrőhatása, h.rnem a levélzet adszorp
ciós és adhéziós hatásai is segítik a szennyező vagy fertőző anyag ártalmatlanná 
tételét. Megfigyelték, hogy az istiállókból kiáramló ammóniatartalmú levegő 

hatására 1,9-2,0°/o-ról 3,0-3,6°/o-ra növekedett a közeli fák tűleveleinek nitrogén
tartalma. 

Az áramlási irányváltozások következtében létrejövö ütközések nyomán a 
porrészecskék és permetcseppek elvesztik sebességüket és a lombozatban vissza
maradnak, ahonnan később az eső azokat lemossa vagy lemosással eltávolíthatók. 

Az erdősávokat ezért célszerű övárokkal körülvenni, vagy a fasorok között 
mély árkot húzni, amelyek a mentesítés befejezése után betemethetők. 
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Az erdősávok és a telepen belüli fásítás járványvédelmi hatásfokát csökkent
heti az a körülmény, hogy lombjaik között fertőzés terjesztésére alkalmas, több 
kilométernyi távolságra repülő madárfajok is - mint pl. a balkáni gerle stb. -, 
fészkelhetnek. Ez békében, járványos időszakban jelethet gondot és problémát. 
Elhárítására ajánlatos gondolni. 

A zárt istállókban elhelyezett állatok tömegpusztító fegyverek elleni védel
mét az aerogén ártalmak ellen a különböző levegőszűrő berendezésekkel lehet 
segíteni. Az istállók természetes vagy mesterséges szellőzésűek lehetnek, melyek 
nagymértékben befolyásolhatják a bent elhelyezett állatok védelmét. Az így alkal
mazott légzárók .és szűrők megbízhatóságától függ azok hatékonysága. 

Ezekben az esetekben azonban azt is figyelembe kell venni, hogy az egyes 
állatfajok eltérő módon és mértékben tűrik a hermetikusan lezárt istállókban való 
zártságot, az oxigénszegény és magas .relatív páratartalmú légtérben való tartást. 

Tömegpusztítási gócban - legyen az a hadműveleti területen, vagy a hát
országban - az állatok és állategészségügyi objektumok károsodását, a vesztesé
geket a megelőző védelem hatékonysága, a kellő felkészültség jelentősen befolyá
solja. Ezért minden esetben szükséges a tennivalók számbavétele és a végrehajtás 
sorrendjének a helyes és pontos meghatáro:rosa. Ehhez szükséges - a rendelkezésre 
álló felderítési adatok alapján - a helyzet elemzése, értékelése. 

Ki kell emelni~ hogy a mentőtevékenység végrehajtása a mentést végző 
f:mberi életeket is veszélyezteti. Ezért az állatok szennyezett területről, vagy égő, 
rombadőlt épületekből való kimentésére, elszállítására csak olyan személyek ve
hető_k igénybe, akik megfelelő kiképzésben részesültek, az előírt biztonsági- és 
;édelmi rendszabályokkal tisztában vannak, az egyéni védelmükre szolgáló 
eszközöket biztosították sromukra. 

Amint látjuk, az állategészségiigyi szolgálat feladatai a tömegpusztítási góc
ban rendkívül szerteágazóak és bonyolultak. Csak felsorolásuk és a néhány prob
léma felvetése is azt mutatja, hogy ezek a feladatok igen munkaigényesek és nagy 
felelősséggel bírnak. Tervezhetők, de sok a körülményektől függő tényező, ami 
~- .sablonokban való gondolkodást nem engedi meg. 

Minden állattartó telepen, állategészségügyi objektumban, minden időben, 
minden tömegpusztulási gócban, más-más helyzet alakulhat ki, amelyre az állat
cgé_szségügyi szolgálatnak fel kell készülni. 
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