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FORRAY LÁSZLÓ1  

Túlélés alapjai mérsékelt égövi viszonyok között I. 

The fundamentals of survival in temperate zones  
Part I. 

Absztrakt 

A tanulmányomban a magyar és külföldi forrásanyagokból összegyűjtött ez irányú 

szakirodalom és a saját, közel 35 éves tapasztalataim felhasználásával szeret-

ném átadni írásban mindazon ismereteket, melyeket alapvető fontosságúaknak 

tartok a felderítő specializáción tanulmányokat folytató honvéd tisztjelöltek, a fel-

derítő és mélységi felderítő szakemberek és természetesen minden a téma iránt 

érdeklődő számára.  

A tanulmányt a témakörrel foglalkozók figyelmébe ajánlom, de az oktatás-

képzés folyamatában is felhasználható. Az érdeklődő olvasók számára pedig 

hasznos forrás az ismeretbővítéshez. 

Kulcsszavak: túlélés, menedék, táplálék, csapdák, tájékozódás  

Abstract 

The aim of this study is to provide expert knowledge derived from foreign 

researches and my personal experiences collected in my nearly 35 years of duty. 

This knowledge is vital for the recce cadets during their education, for the active 

recce and long range recce specialist, and for the interested people as well. 

Primarily, I recommend this essay for those involved in this issue, and might be 

useful for the training-educations experts carrying out their duties. For the curious 

readers might be helpful as well to widen their knowledge. 

Keywords: survival, shelter, food, traps, orientation. 
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BEVEZETÉS 

Az utóbbi időben igen népszerűek az írott és elektronikus sajtóban a túléléssel kapcsolatos 

írások, beszélgetések, filmek. Az interneten is megszaporodtak a „Túlélő portálok”. Ez azt 

is jelzi, hogy a civil közösséget is egyre jobban foglalkoztatja ez a téma. Másrészt a külön-

böző államok hadseregeiben folyamatosan, átfogóan és elmélyültebben foglalkoznak e 

kérdéssel, fontos követelményként kezelve az egyes katonák és kötelékek alapos fizikai és 

pszichikai felkészítését a túlélésre a harc sikeres megvívását negatívan befolyásoló ténye-

zők hatásaival szemben. Sok cikk, könyv jelenik meg a túlélés alapjairól, azokról a speciá-

lis rendszabályokról és magatartási formákról, amelyek a környezeti lehetőségek kihaszná-

lása alapján biztosíthatják az élet és az alapvető képességek megőrzését igen mostoha 

körülmények között is. Ezt a dolgozatot, mint mélységi felderítő szaktanár készítettem el, 

főleg a honvéd tisztjelöltek részére azért, hogy alapvető ismereteket szerezhessenek a 

tanulmányaik alatt erről a fontos témáról.  

Egyesekben felmerülhet a kérdés: Miért is nem foglalkozom minden egyes „fejezetével” 

ennek a kérdéskörnek, törekedve az összes kapcsolódó téma kifejtésére? A szakértők jól 

tudják, ez az ismeretkör annyira összetett, hogy több vastag kötetnyire rúgna azon össze-

állított írott „mű”, amely megpróbálná magában foglalni a világ minden földrajzi helyének 

geológiai, meteorológiai sajátosságait, élővilágát, kórokozóit, stb. és az ott javasolt legha-

tásosabb túlélési technikákat.  

A cikksorozat elolvasása után egy „alap-túlélő füzetté” állhatnak össze az általam leír-

tak. Az olvasó számára a túlélés összetett rendszeréből kiemeltem a mérsékelt égövi (a 

világ, hasonló területén elhelyezkedő országaiban alkalmazható) tételeket, hiszen mindent 

az alapoktól kell elkezdeni. Körülvesz minket ez a környezet, amely számunkra megszo-

kott, természetes. Induljunk ki ebből, ismerjük meg mindazon alapokat, amelyeket a ké-

sőbbiek során a világ bármely táján fel tudunk majd használni. A túlélési ismereteket elmé-

letben és a gyakorlatban kell megtanulni és minél többet fogunk az idők során elsajátítani 

belőle, akkor fogjuk meglátni és megtapasztalni azt, hogy hatalmas, ismeretlen területek 

vannak még előttünk. 

A cikkeimben szeretnék szólni mindazon ismeretek elsajátításáról és jártassággá, kés-

zséggé, képességgé fejlesztéséről, amelyek a meglátásom szerint elengedhetetlenek a 

túlélést végző személy, vagy csoport számára. Már szóltam arról, hogy az „alapokkal” 

szeretnék foglalkozni, így több alkalommal csak hivatkozni fogok mások által nagyon jól 

megfogalmazott és kifejtett anyagokra e témában. 

Ezen bevezető után kezdjük meg az ismerkedést a katonai túlélés főbb kérdéseivel. 
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1. A TÚLÉLÉS FOGALMA, TARTALMA, ÖSSZETEVŐI
2
 

Elsősorban fontos tisztáznunk annak a kifejezésnek a jelentését, ami érdekel minket, va-

gyis: TÚLÉLÉS. Mit is érthetünk e kifejezés alatt? 

Legelőszőr is az juthat az eszünkbe róla: A túlélő az, aki életveszéllyel járó valamilyen 

veszélyes eseményt, vagy folyamatot átél, azonban életben marad. Azt, hogy hol, milyen 

körülmények között, milyen károsodással? ‒ nem tudjuk, így ez mondat nem 100%-ban 

fedi szerintem a meghatározandó fogalmat. A katona számára a túlélés általában egy, 

vagy több kedvezőtlen, kényszerítő körülmény hatására következik be, mint „szükségszerű 

életforma” és életben maradásának érdekében számos fontos „rendszabályt” kell meghoz-

nia, betartania. Ezek alapján én a túlélésen mindazon tudatos tevékenységek összességét 

értem, amelyeket rendkívüli helyzetben azért folytatunk, hogy életünket megóvjuk, testi-

lelki épségünket megőrizzük és minél hamarább számunkra biztonságos környezetbe 

kerüljünk. 

A túlélés/túlélő szóra más nyelvekben még több, ráutalóbb meghatározást találhatunk. 

Vegyük példának az angol nyelvterületet, ott hogyan is értelmezik ‒ határozzák meg ezt a 

fogalmat?  

Amikor túlélésről (survival) beszélünk, általában túlélési technikákat, készségeket, fo-

gásokat (survival skills) értünk, illetve ezek gyakorlását, és csak ritkán tényleges túlélési 

helyzetet (survival situation). Azonban ha egyes személy csak esetlegesen, néhanapján, 

hétvégeken járja a lakóhelye melletti környező természetet kedvtelésből, kihívás keresése 

okán, az szerintem a víkend/ hétvégi túlélő, avagy Makrai Tibor a szakma alapos szakértő-

jének megfogalmazása szerint az: sporttúlélő. 

A főbb „civil” azaz nem katonai túlélési formákat az alábbiak alapján bővíthetjük még: 

— Ha a városban történő túlélésről beszélünk: „Urban survival”-nak fordíthatjuk. 

— Ha a vadonban történő, avagy az „igazi” természetben való túlélésről van szó, eb-

ben az esetben az egyén valamilyen oknál fogva elszakadva a civilizációtól és 

elvágva annak vívmányaitól, csak saját magára és a nála lévő anyagokra hagyat-

kozva hajt végre túlélést a természetben „Wilderness survival”-nak fordíthatjuk.  

— Ha mérsékelt, vagy a hideg égövi erdőségekben hajtunk végre túlélési folyamatot: 

„Woodcraft”-nak fordíthatjuk. 

— Ha ember által nem nagyon látogatott helyeken végzünk huzamosabb ideig 

táborozást: „Campcraft”-nak fordíthatjuk. 

— Ha vadonban hajtunk végre túlélést: „Bushcraft”-nak fordíthatjuk. De szerintem ez 

a korszerűbb kifejezése lehetne a woodkraft-nak. 

— A harci harckörülmények között folytatott túlélést: „Combat survival”-nak fordíthat-

juk, ez a katonák szakterülete. 

                                                 
2
 Vámos Sándor őrnagy: A túlélés lehetősége harchelyzetben. Honvédelem. XXXVIII. évfolyam.1987. 

4. 
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Én az utóbbiról fogok írni az elkövetkezőkben. A többi formáról is rengeteg könyv, írás 

jelent meg. Ha valaki komolyabban érdeklődik a felsorolt túlélési ismeretek, fajták iránt, 

akár a világhálón is találhat töméntelen szakmai leírást. 

Visszatérve az alaptémánkhoz, a harchelyzetre vonatkoztatott túlélés fogalma és tar-

talma a fenti (nem katonai) meghatározásoknál sokkal szélesebb: magában foglalja minda-

zokat a körülményeket és veszélyforrásokat, amelyeket a katonáknak és a kötelékeknek a 

harc megvívása során, vagy azt követően túl kell élniük, át kell vészelniük. Feltételezi min-

dazokat a cselekvési, viselkedési lehetőségeket, amelyek segítségével a felmerülő veszé-

lyek kiküszöbölhetőek, vagy mérsékelhetőek. Ezek a fogások, tevékenységek képezik 

együtt a túlélés végrehajtásának tartalmát is. A túlélés az egyén önálló életfeltételeinek 

megteremtését jelenti, a rendelkezésre álló kevés eszköz felhasználásával az adott kör-

nyezetben. Mindez pszichológiai, biológiai, műszaki, és technológiai ismereteket, jártassá-

gokat, készségeket és különleges adottságokat követel meg az egyéntől. 

A túlélés legegyszerűbben megfogalmazva: az életben maradás művészete. Minden 

rendszeresített és nem rendszeresített felszerelési tárgy, amely a kérdéses pillanatban a 

túlélést végrehajtó katona rendelkezésére áll, az életét mentheti meg. Ám a túlélőnek tud-

nia kell azt is, hogy hogyan használhatja fel mindazt, amit az adott környezete nyújt számá-

ra. 

A katona túlélése magában foglalja az esetleges közvetlen életveszély elhárításán, az 

ellenség megtévesztésén keresztül, a huzamos életfeltételek megteremtésén túl, a saját 

csapatokhoz történő visszatérés lehetőségének állandó fenntartását is. A túlélés idejét 

tekintve lehet rövid, avagy hosszú időtartamú. 

Egyesek azt hihetik, hogy a túlélési ismeretek elméleti és gyakorlati fogásainak elsajátí-

tása nagyon egyszerű dolog, hiszen nem kell hozzá más, mint jól összeállítani a menetfel-

szerelést, és elegendő szinten elsajátítani az elméleti-, gyakorlati ismeretanyagot. Ez igaz 

lehet a „hétvégi túlélőkre”, akik tudják, hogy csak egy általuk meghatározott időtartamra 

hagyják el a civilizációt és bármikor visszatérhetnek a megszokott „polgári” életükbe. 

De egészen más a helyzet, akkor, amikor nem „előre megtervezett” túlélést hajt végre a 

katona, hanem a körülötte kialakult harchelyzet kényszeríti bele, annak minden előre nem 

tervezett megpróbáltatásaival együtt. Nincs vele a jól megszokott túlélő felszerelése, „alka-

lomhoz illően” kiválasztott ruházata, stb. Csak ő van egymaga, a jól, avagy csak gyatrán 

elsajátított tudásával, az elégtelen tapasztalataival, az egyre növekvő félelmeivel, kétségei-

vel.  

Elsősorban azt kell tisztáznunk, hogy mikor, milyen körülmények közt hajt végre „túl-

élést” a katona? 

A katona túlélést hajt végre: 

— kiképzési feladatként (gyakorlás); 

— harcfeladatként, (hátrahagyással történő alkalmazás); 

— felderítők, mélységi felderítők, különleges műveleti erők katonái az ellenség mély-

ségében; 
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— a harcfeladat végrehajtása közben a saját csapatoktól elszakadt katonák, alegy-

ségek; 

— katapultált pilóták; 

— elszakadás a saját csapatoktól (járőr, légimobil alegység); 

— fogságba esés után a fogolytáborban; 

— gerillaharc során, (katonai tanácsadóként); 

— ellenségtől (fogolytáborból) történő szökés után. 

Bármelyiket is választjuk a fentiek közül, a különböző hatások által kialakult túlélőhelyzet 

hatásait többé-kevésbé minden ember stresszként éli meg. „A stressz: a szervezet nem 

specifikus reakciója minden olyan ingerre, amely kibillenti eredeti egyensúlyi állapotából, 

alkalmazkodásra kényszeríti.”
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. számú kép: Túlélést végrehajtó katona
4
 

A stressz három szakaszát különböztetjük meg:  

1. Vészhelyzeti reakció szakasza: a test riadót fúj a stresszor megjelenésére adott vá-

laszként. Az ellenálló képesség csökken, a stressz hatására a szív- és keringési rendszer, 

                                                 
3
 http://www.hormonharmonia.hu/stresszrol-maskepp/a-stressz-fogalma/ Letöltve: 2016.06.09. 

4
 Saját készítés. 

http://www.hormonharmonia.hu/stresszrol-maskepp/a-stressz-fogalma/
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a vegetatív idegrendszer, a hormonmirigyek működése átáll oly módon, hogy elegendő 

energiánk álljon rendelkezésre a támadáshoz, vagy a meneküléshez. Ez az „üss, vagy 

fuss” reakció vészhelyzetben.  

2. Ellenállás szakasza: amikor a test ellenálló képességét a normális fölé emeli, hogy 

alkalmazkodjon a stresszor folyamatos jelenlétéhez. 

3. Kimerültség szakasza: amikor a testnek nincs tovább energiája a stressszorhoz való 

igazodáshoz, és megjelennek a stresszel kapcsolatos betegségek jelei, melyek halálozás-

hoz vezethetnek.”
5
 

A fellépő túlságosan nagy stressz a szervezet tartalékjainak kimerüléséhez, végső so-

ron a katona, a túlélő halálához vezethet. Ha nem szeretnénk, hogy ez az állapot bekövet-

kezzen, akkor minden katonának el kell sajátítani az alapvető túlélési ismereteket és azo-

kat folyamatosan szinten tartania, fejlesztenie kell. 

A katonák felkészítése a túlélés eredményes teljesítéséhez egy folyamatos személyi-

ségformáló tevékenység, és egyben akaraterő fejlesztés is, amely az önfegyelem kialakítá-

sával és a megtanult, begyakorlott széleskörű speciális ismereteknek a gyakorlatban törté-

nő végrehajtásával jár együtt. 

Ehhez tartozik: 

— a legszükségesebb (alaptúlélő) felszerelés összeállítása;  

— a kiképzés; 

— a műveleti tér (harcterület) tanulmányozása (kultúra, éghajlat, növényzet, állatok, 

stb.); 

— az alapvető technikák elsajátítása; 

— a fizikai erőnlét fejlesztése; 

— a gyakorlás; 

— a saját képességek, korlátok felmérése. 

Mely körülmények megteremtése, illetve megszerzése a legfontosabb a túlélő számára az 

alábbiak közül?  

— menedék építés;  

— vízszerzés; 

— élelemszerzés;  

— tűzgyújtás; 

— tájékozódási ismeretek; 

— egészségügyi ismeretek alkalmazása; 

— szükségeszközök készítése. 

Valószínűsíthető az, hogy a szakemberek ebben a témában, más és más fontossági sor-

rendet állapítanának meg. Én egy általam vélt fontossági sorrendet írok majd le eddigi 

tapasztalataim alapján. 

                                                 
5
 Dr. Selye János világhírű biológus a stressz-kutatás professzora meghatározása alapján. 

http://www.stressz.eu/stressz.htm. Letöltve: 2016.03.14. 

http://www.stressz.eu/stressz.htm
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Legfontosabb számunkra, ha túl akarjuk élni mindazt, ami ránk vár a saját csapatokhoz 

történő „visszatérésig”, akkor mindenekelőtt legfontosabb az, hogy legyen egy olyan he-

lyünk, ahol biztonságban érezhetjük magunkat és rendezni tudjuk a gondolatainkat, meg 

tudjuk tervezni a „jövőnket” a saját csapatokhoz történő csatlakozásig. A második lesz a 

sorban az, hogy vizet kell tudnunk nyerni. (Azért írok „nyerést”, mert nem csak a folyókban, 

patakokban, forrásokban található víz, hanem egyéb más formájában is hozzá tudunk 

jutni). A víz a legelemibb része az emberi létezésnek, sok esetben a katona halálának 

alapvető előidéző oka lehet, ha nem áll rendelkezésünkre elegendő mennyiségben. A 

következő helyen szerepel a fontossági sorrendemben az élelem. Amelyet meg kell sze-

reznünk, fel kell dolgoznunk, el kell raktároznunk. Ha már nem halunk éhen, vagy szomjan, 

a következő nagy ellenségünk a környezet, amely körülvesz minket. A környezeti hatások 

kiaknázása – illetve ezek kivédése – nagymértékben járul hozzá a túlélés végrehajtásának 

sikeréhez. Mindezekkel együtt az adott területen fellépő időjárási hatásokat is ki kell tud-

nunk használni saját védelmünkre. A tájékozódási képesség akárcsak ideiglenes elveszté-

se nemcsak a túlélés végrehajtásának kárára mehet, hanem növeli a stresszhelyzetek 

sokaságát, így csökkentve az egyén túlélési esélyeit, ezért ez is nagyon fontos ismeret ág, 

amelyet alaposan el kell sajátítanunk. És még nem említettem az esetleges sérüléseket, a 

fellépő betegségeket, azok megfelelő kezelési módjait. 

Az általam ismertetettek fontossági sorrendje azonban azonnal felborulhat, ha valami-

lyen nem várt különleges helyzet alakul ki (például az ellenség felfedett és üldözni kezd, 

ezért menekülni kell, avagy súlyos – esetleg életveszélyes – balesetet szenvedett a cso-

port egyik tagja, vagy a túlélő katona). 

Követve az általam leírt logikai okfejtést, az alábbi „fontossági” sorrendet állítottam fel, 

amelyeket szeretnék a következőkben bővebben kifejteni, mint a túlélés alapelemeit. 

A túlélés részletes elemzése során feldolgozom az alábbi témákat: 

— a menedék; 

— ruházat, felszerelés; 

— a vízszerzés lehetőségei; 

— állati és növényi táplálék; 

— szükségfegyverek, szükségeszközök; 

— tűzgyújtás; 

— különböző terepakadályok leküzdése; 

— tájékozódás, mozgás; 

— egészségügyi ismeretek. 

Mindezen ismeretek elsajátítása sokféle lehet. Először is el kell olvasni megannyi könyvet, 

cikket, megnézni a témához kapcsolódó filmeket. A felderítő specializáción tanuló tisztjelöl-

tek könnyebb helyzetben vannak, hiszen az oktatásuk folyamatában tanórák keretében 

elméleti és gyakorlati képzést kapnak minden időszakra kiterjedően.   

Specializációnkon a túlélés oktatásának az alapvető célja az, hogy a résztvevőkben ki-

alakítsuk azokat a készségeket, akarati és mentális tényezőket, amelyek birtokában a 

terepen jelentkező rendkívüli körülmények arra késztessék őket, hogy életben tudjanak 
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maradni és csatlakozni tudjanak a saját csapatainkhoz. Ennek megvalósítása érdekében 

igazán komolyan kell vennie ezt a felkészítési területet mindenkinek, az oktatóknak és 

oktatottaknak egyaránt, mert e nélkül a gyakorlás keretén belül igen komoly értelmi és 

fizikai, létfenntartási sérülések érhetik a végrehajtó állományt. 

Egy egykori, a nyolcvanas években tanulmányt folytató felderítő hallgató vélekedése: 

„Tanteremben nem lehet eredményesen túlélést oktatni, csakis a természetben, mindent 

megkeresve, és kipróbálva. Ha az egyén ezt becsületesen végig csinálja, akkor ismereteit 

olyan alapvető szintre fejleszti, hogy minimális eszközzel felszerelve, időjárástól függetle-

nül, képes lesz erejét megőrizni, különböző természeti viszonyok között is. E feladat meg-

valósítása elé napjaink urbanizációs folyamatai csak további nehézségeket gördítenek. A 

mai fiatalok természetismerete a minimális értékre csökkent le. Főleg a városi fiatalokra 

igaz az előbbi megállapítás, de a falusi fiatalok körében is hasonló tendenciák figyelhetők 

meg. Tulajdonképpen ezen nem is lehet különösebben csodálkozni. A „panelerdőben” 

nevelkedett gyermek kapcsolata a természettel igen alacsony szinten áll. Pedig a termé-

szet az ember legjobb barátja, ha azt megfelelően ki tudja használni, de gyilkos ellensége 

is lehet, ha nem ismeri azt.”
6
 

A természetnek, akarva akaratlanul részei vagyunk, benne vannak írott és íratlan tör-

vények, amelyeket a túlélést folytatónak minden esetben tiszteletben kell tartania, ellenke-

ző esetben esélye sincs arra, hogy győztesen kerülhessen ki ebből a kétséges küzdelem-

ből. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. számú kép: A túlélő katona „hevenyészett, alkalmi” menedékben.
7
 

                                                 
6
 Toma József: Túlélés. TDK dolgozat. Szentendre. 1987. 4. oldal. 

7
 Saját készítés. 
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A túlélő katonára ható főbb veszélyforrások, körülmények: 

— a fegyver, felszerelés elhagyása a menekülés során, avagy azok alapvető hiánya; 

— a felfedés állandó veszélye; 

— a hideg-meleg érzet által keltett hatások; 

— a hadviselő felek által bevetethető ABVN fegyverek ártalmai; 

— a saját csapatoktól való távolság nagysága; 

—  a terepviszonyok hatásai; 

— az adott területen lévő ellenséges érzületű lakosság; 

— az éghajlati tényezők hatásai; 

— az egyedüllét, a „magamra maradtam” érzése;  

— az ellenség katonáinak estleges jelenléte, felbukkanási lehetősége; 

— az ellenséges hatású emberi környezet; 

— éhség, élelemhiány;  

— esetleges sebesülések, betegségek megléte;  

— fáradtságérzet, kimerülés;  

— fogságba esés, fogolytáborba kerülés; 

— idegi kimerültség, érzékcsalódások; 

— szomjúság, vízhiány; 

— testi, lelki fájdalom; 

— unalom, fásultság, levertség. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. számú kép: A túlélőt érő hatások 
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A fentiekben azokat a legalapvetőbb kihívásokat összegeztem, amelyekkel találkozhat a 

katona, a következőkben ezekre próbálok megoldásokat javasolni.  

Túlélési stratégiák, amelyeket alkalmazva esélyünk lehet a megmenekülésre.
8
 

A SURVIVAL
9
 szó segítségével megismerhetjük, hogy mi a teendő túlélő helyzetben:

10
 

 
Size Up the Situation Mérd fel a helyzetet! 

Use All Your Senses Használd minden érzékedet! 

Remember Where You Are Emlékezz arra, hogy hol vagy! 

Vanquish Fear and Panic Légy úrrá a félelmen és a pánikon 

Improvise Improvizálj! 

Value Living  Tiszteld az életet! 

Act Like The Natives  Tégy úgy, mint a helybeliek! 

Live by Your Wits and Learn Basic Skills Támaszkodj a józan eszedre, és 

sajátítsdel az alapvető ismereteket! 

 

Milyen módon tudjuk a túlélésünket alapvetően biztosítani? 

— a katona, a csoport számára nagyon fontos egy megfelelő menedék kiválasztása, 

kiépítése, fenntartása huzamosabb ideig történő túlélés folytatásához. 

— a legfontosabb a folyamatos vízutánpótlás, ezért soha nem szabad megfeledkez-

nünk a víz, avagy annak pótlására felhasználható folyadék beszerzéséről; 

— a tartalékképzés a túlélésünk nagyon fontos eleme: vízből, élelemből, és egyéb 

anyagokból; 

— mindent, amit a környezetünkben található, és emberi számítás szerint fogyaszt-

ható, azt el kell fogyasztanunk, hogy energiával lássuk el magunkat; 

— személyi higiéniánkra ügyelnünk kell, még ha ez nehézségekbe ütközik, akkor is; 

— próbáljuk meg elkerülni azt, hogy megbetegedjünk. Ha rendelkezünk gyógy-

szerekkel, akkor alkalmazzuk azokat, ha nincsen gyógyszerünk, akkor a 

természetből szerezzük be a gyógyító hatású anyagokat; 

— mindenképpen őrizzük meg a mozgásképességünket; 

— nagyon fontos a pszichikai és fizikai ellenállás a körülöttünk lévő ellenséges em-

beri, természeti környezet hatásaival szemben;  

— nagyon fontos az ún. „önkontroll” megőrzése, a szellemi és fizikai állapot megfelelő 

szinten tartása;  

                                                 
8
 Makrai Tibor István: Túlélő helyzet megoldásának pszichológiai sajátosságai (Bolyai Szemle 

2001/1.sz.  p : 99-111)  
cimmel jelzett munkájában ragyogóan kifejti ezen rész helyes értelmezését. 
9
 Survival: túlélés 

10
 FM 21-76 SURVIVAL. 1-5.  
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— törekedni kell arra, hogy mindig megtervezzük meg azt, hogy a nap során milyen 

egyes feladatokat kell végrehajtanunk a túlélésünk biztosítása érdekében; 

— a rendelkezésünkre álló felszerelésünket, ruházatunkat óvjuk meg, ha valamire 

szükségünk lenne, akkor azt a természetből kell kiegészítenünk, pótolnunk; 

— a mindenáron törekedjünk a visszatérésre való képesség fenntartása; 

— ha rendelkezünk rádió adó-vevő készülékkel, akkor próbáljuk felvenni a kapcsola-

tot a saját csapatokkal; 

— ha fogságba kerülünk, akkor mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy 

mielőbb meg tudjunk szökni. Fizikailag, szellemileg, testileg fittnek kell maradnunk.   

Nagyon fontos, hogy a nálunk levő felszerelést, fegyvereket, rádiókat és egyéb eszközein-

ket megóvjuk, és folyamatosan karbantartsuk. Csoportkötelékben történő túléléskor meg-

határozó fontosságú az egység megőrzése. 

A túlélő katona, a csoport számára meghatározó, fontos rendszabályok: 

A katona általában véletlenszerűen kerül abba a helyzetbe, hogy túlélést kelljen folytatnia, 

számára feltehetőleg ismeretlen körülmények között. A legfontosabb minden esetben a 

harckészségének fenntartása és megőrzése. Nagy pszichológiai teher ebben az esetben a 

magamra maradottság, a kilátástalanság érzése. Mi fog velem történni? Hogyan élem túl 

ezt az időszakot? Melyek is az elsődleges feladataim, mit tegyek? 

Először is meg kell nyugodnunk, keresnünk kell, egy olyan helyet ahol rendezni tudjuk 

önmagunkat, fizikailag, lelkileg. Fel kell elevenítenünk mindazt, amit az elméletben és a 

gyakorlatban tanultunk erről a helyzetről és a megoldás lehetőségeiről. A legfontosabb, 

hogy elemezzük a kialakult helyzetet: kérdéseket tegyünk fel és azokra helyes választ, 

válaszokat adjunk, és utána helyesen döntsünk és cselekedjünk.  

A katona sajátos helyzetelemzésének lépései: 

Elszakadtam a saját csapatoktól. Egyedül maradtam.  

Van fegyverem, élelmem, vizem, lőszerem? Igen – Nem. Egészséges vagyok? Igen – 

Nem. Mit csináljak? Tudom, hogy melyik irányban és milyen messze vannak a saját csapa-

tok? Igen – Nem. Vissza tudok jutni?  Igen – Nem. Pihennem kell, vagy máris mehetek? 

Igen –Nem. Kell menedéket építenem? Igen – Nem. A menedéket hosszabb időre építsem 

ki? Igen – Nem. … és így tovább.  

A katona tehát mindig tegyen fel kérdéseket és hozzá hozza meg a helyesnek ítélt vá-

laszokat és azok alapján döntsön. Lényeg, hogy legyen egy rendszer, ami alapján megter-

vezi az életrendjét és felkészül a saját csapatokhoz történő csatlakozásra. Lehet, hogy 

nem kell sehova se mennie, mert a saját csapatok pár nap múlva elfoglalják az adott terü-

letet és csak addig kell valahogyan „kihúznia” azt a kis időt. 
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Javasolt cselekvési változat a katona számára: 

— gyors helyzetfelmérés végrehajtása; 

— ideiglenes menedék keresése, ahol rendezhetem a dolgaimat; 

— egészségügyi helyzetem felmérése, megfelelő lépések megtétele, ha szükséges; 

— a nálam lévő iratok megsemmisítése; 

— a nélkülözhető felszerelések elrejtése; 

— az önálcázás végrehajtása, ha még nem tettem meg; 

— megfelelő értékelés után, egy hosszabb távra alkalmas menedék kiválasztása, 

szükség szerinti kiépítése, fenntartása; 

— az állandó menedékben a helyzet lehiggadt újra értelmezése, esetleges sérülés 

korrekt ellátása; 

— a rendelkezésemre álló felszerelés, készletek ellenőrzése; 

— a menedékem álcázásának befejezése; 

— a kialakult harchelyzet és a valós helyzetem felmérése; 

— álláspontom meghatározása; 

— visszajutási/túlélési tervkészítés; 

— anyagok, felszerelés készletezése; 

— felkészülés a saját csapatokhoz történő visszatérésre; 

— a betervezett feladatok végrehajtása. 

Mindenképpen figyelembe kell venni, hogy a túlélő hol tartózkodik, csak maga a terep nem 

lesz elegendő számára a rejtőzködésre, hanem egyéb rendszabályokat is meg kell még 

hoznia: 

Aktív és passzív rendszabályok megtétele, hogy az ellenség vagy a helyi lakosság ne tudja 

felfedni:  

Aktív rendszabályok: 

— a terület biztosítása – zárása, szükség jelzőrendszer kiépítése, (például 

jelzőeszközözök konzervdobozokból); 

— az ellenség/lakosság időbeni felderítése, felfedése (például figyelő kiépítése); 

— kutyák elleni védelemi rendszabályok végrehajtása (például bors, erős illatú anyag, 

dög); 

— különböző robbanó és műszaki akadályok telepítése (megfelelő harcanyag 

megléte esetén); 

— szükség esetén a harc felvétele az ellenséggel (ha csoportban hajtja végre a 

túlélést); 

— üldözők felszámolása (ha csoportban hajtja végre a túlélést). 

Passzív rendszabályok: 

— álcázási rendszabályok fokozott végrehajtása; 

— cselvetések, félrevezetések alkalmazása; 

— rejtés, fedés végrehajtása; 



H A D T U D O M Á N Y  S Z E M L E   

 

 

 

 

                                                                                     HADMŰVÉSZET  

2016. IX. évfolyam 2. szám 

 
 

HADTUDOMÁNYI SZEMLE  

 

20 

— megtévesztések kialakítása; 

— a mozgások korlátozása, kivárás taktikája; 

— a vezetékes és rejtett híradás alkalmazása.  

Urbanizált környezetben történő túlélés: 

Nagyon fontos még beszélnünk arról is, hogy nem csak a természetben, hanem lakott 

településeken is végrehajthat a katona túlélést. Ebben az esetben figyelmet kell fordítani az 

aktív és passzív rendszabályok alkalmazása mellett az alábbiakra is: 

— ellenséges meglepés elleni jelzőeszközöket kell telepíteni; 

— csak olyan területeket szabad használni ahol a rejtett, gyors mozgás lehetséges; 

— minden mozgást lehetőleg éjszakára kell korlátozni; 

— az adott területhez alkalmazható, megfelelő rejtő, álcázó eszközöket kell használni; 

— a mozgás és egyéb életfenntartáshoz kapcsolódó nyomainkat minden esetben el 

kell tüntetni; 

— tűzrakási tilalom; 

— csak vezetékes és rejtett híradás alkalmazása megengedett; 

— az ellenség várható felbukkanási irányainak fokozott felderítése; 

— a lakott település rejtett elhagyására történő terv kidolgozása. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Ebben a cikkben a túlélési ismertek „bevezető” alapjaiba szerettem volna némi bepillantást 

adni. Bemutatva mindazon részeket, amelyeket fontosnak tartok, ahhoz a hosszú és nehéz 

megismerési/tanulási folyamatban, amely felhasználásával esélye lehet a katonának arra, 

hogy egy felmerülő túlélő helyzetben jó eséllyel vegye fel a harcot, az ellenséggel, a ter-

mészeti hatásokkal és önmagával szemben is. 

Maradva a harctéren, és a természetben történő túlélési ismereteknél, a következő 

részben az alapvető túlélési technikák egyik fő pillérével éspedig a menedék szükségsze-

rűségével, kiválasztásával, kiépítésével, fenntartásával fogok foglalkozni. 
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