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FORRAY LÁSZLÓ1  

Túlélés alapjai mérsékelt égövi viszonyok között III. 

The fundamentals of survival in temperate zones  
Part III. 

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 re-

searches 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 

A cikksorozatom harmadik részében megkezdett túlélési alapismeretek kifejtését folytatom. 

Az általam felállított fontossági sorrend harmadik részével foglalkozom, amely a túlélő 

katona számára alapvető fontosságú ismeretekkel bír. Ez pedig: a ruházat, felszerelés, 

személyi álcázás, azaz hogyan öltözzünk, és milyen felszereléssel kell rendelkeznünk, 

hogyan rejtsük magunkat. 

3. RUHÁZAT, FELSZERELÉS 

3.1. ÁLTALÁNOS ADATOK 

A túlélést folytató katona számára nagyon fontos a terepnek és az időjárásnak megfelelő 

ruházat, felszerelés helyes megválasztása.  A testünk hőmérsékletét szükséges szinten 

kell tartanunk, és ezért a ruházatunkat jól meg kell választanunk, mivel az emberi test 

hőmérséklete, független a külső hőmérséklettől, általában: 36-37 °C. Ha a testhőmérsékle-

tünk 3 °C-al alacsonyabb, vagy 4 °C-al magasabb lesz az egészségesnek tartottnál, akkor 

számolnunk kell azzal, hogy életveszélyes helyzetbe kerülhetünk. Azaz kihűlhetünk, avagy 

túl magas lesz a testhőmérsékletünk, bármelyik változat is következik be az nem lesz jó 

számunkra.  

„A katonák öltözetének kialakításakor nem a divatelemek a meghatározók, hanem a 

mindenkori célszerűség, feladatorientáltság és időjárási kihívásoknak való megfelelés. A 

világ haderőinek katonái az országukban rendszeresített gyakorló egyenruhát viselik. Ezek 

az öltözetek, mind színösszetételükben, mind anyagukban különböznek. A fegyveres erő-

kön belül is többféle változata van a gyakorló egyenruhának, attól függően melyik fegyver-

nemnél, avagy szakcsapatnál szolgál a katona. Másrészt van téli, nyári gyakorló, illetve 

átmeneti ruházat. (Elég csupán a Magyar Honvédség, különböző öltözeti változataira gon-

dolnunk). Itt megemlíthetjük a rendszeresített sivatagi ruházatunkat is. 

A katona ruházatának fő rendeltetése, hogy védelmet nyújtson a testnek a hőség, a hi-

deg, a nedvesség, a szél, illetve a különböző mechanikai- és esetleges égési sérülésekkel 

szemben. Aki már volt terepen különböző természeti viszonyok között az a saját bőrén 

tapasztalhatta, hogy a szél és a hideg hatását a járulékos nedvesség lényegesen növeli. 

Ezért törekedni kell arra, hogy a ruházat ne nedvesedjen át és elkerülni azt, hogy az izzad-

ság ne áztassa át a testtel közvetlenül érintkező ruharétegeket. 

 Természetesen a komolyabb mechanikai behatásokat a legjobb anyagú ruha sem tud-

ja megakadályozni, de ha megfelelő a szakítószilárdsága (ripstop), akkor a karcolások, 

horzsolások, növényi szúrások ellen megfelelő védelmet nyújthat. A gyakorló ruházat 

anyagának helyes megválasztásával és különböző vegyi eljárások alkalmazásával csök-
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kenthetőek a ruházat égési tulajdonságai, és ebből kifolyólag bizonyos határok között 

segítheti az égési sérülések elkerülését, csökkentését.”
2
 

Nézzük milyen tényezők befolyásolják alapvetően a katona öltözetét: 

— (normál körülmények között az elöljáró parancsa határozza meg); 

— a földrajzi helyzete, ahol a jelenleg van, avagy a feladatát végre fogja hajtani; 

— a kapott feladat rejtettségének mértéke; 

— az adott/leendő időjárási helyzet; 

— az alkalmazás tervezett időtartama; 

— az elöljárótól kapott feladata;  

— súlykorlátozottság; 

— fogságban van-e, avagy túlélést hajt végre valamilyen okból. 

A helyesen megválasztott öltözet nagymértékben befolyásolja a test hőháztartását. A tes-

tünk hőveszteségét legjobban a többrétegű öltözködéssel küszöbölhetjük ki, amely a jobb 

hőszigetelést és a megfelelő testhőmérsékletet biztosítja. Központi szerepe a közvetlenül a 

bőrünkkel érintkező, valamint a legkülső ruharétegnek van. Nagyon lényeges a végtagok 

védelme is, mert a szívtől való távolságuk miatt a végtagok kezdenek először kihűlni, illetve 

elfagyni. A fejet leginkább a sapka és a hadseregben rendszeresített „símaszk” óvja.  

Négy alapvető elvet kell követnünk, hogy ruházatunk melegen tartsa a testünket: 

— a ruházatunk legyen laza és öltözködjünk rétegesen; 

— a ruházatunkat tartsuk szárazon; 

— a ruházatunkat tartsuk tisztán; 

— próbáljuk elkerülni a túlmelegedést. 

Adott esetben minden katona maga választja ki a saját felszerelési tárgyait a rendszeresí-

tett ruházati anyagokon felül. (Sajnos a jelenleg rendelkezésre álló hazai katonai ruházat 

nem biztosítja a katona védelmét, nemhogy a szélsőséges, hanem a normálistól „enyhén” 

eltérő időjárási viszonyok ellen sem. Részem volt a 90’ es évek elején, Rétságon, a gl. 

dandárnál a jelenleg rendelkezésünkre álló gyakorlóruházat csapatpróbájában részt venni. 

Akkor elmondtuk az általunk orvosolandó problémáknak tartott aggályainkat, az „eredmé-

nyét” mindenki magán tapasztalhatja.  

Az összeállított/rendelkezésre álló felszerelését a túlélést végrehajtó katona, a hátán, 

az övén viseli, és a zsebeiben tartja.  

Fel kell arra készülnünk, hogy adott esetben a rendszeresített ruházatunk valamelyik 

részét valamilyen okból már nem tudjuk használni (szétszakadt, „hiányt szenved”, stb) ‒ 

szükségeszközökből készített ruhát leszünk kénytelenek elkészíteni és azt hordani. Ezek 

az általunk készített ruhák perdöntő tulajdonsága az, hogy megvéd minket a külső hatások-

tól és mellesleg jó álcázási képességgel is rendelkeznek, mivel a környezetünkből szerez-
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tük be a hozzávaló alapanyagokat, amelyek lehetnek az általunk elejtett állatok bundájából, 

növények egyes részeiből, esetlegesen az emberek által kidobott anyagokból készítettek.  

A szükségruházatként alkothatunk valamilyen fejfedőt, amely célja megvédeni minket a 

nap és a csapadék hatásaitól. Hiányzó ruházati anyagaink pótlásaként alsó és felsőruháza-

tot készíthetünk, illetve a lábunkra különböző lábbeli féléket. A felsorolt felszerelési tárgyak 

elkészítési módjait és azok minőségét, a rendelkezésünkre álló alapanyag és a pillanatnyi 

helyzetünk, az elkészítésre fordítható időmennyiség együttese határozza meg. 

A túléléshez szükségünk van úgynevezett alapvető felszerelés megfelelő összeállításá-

ra is. Itt is figyelembe kell venni a várható alkalmazási terület természeti mutatóit is. 

3.2. A TÚLÉLŐ KATONÁK SZÁMÁRA AJÁNLOTT FELSZERELÉS 

Elsősorban tisztáznunk kell mi is az a felszerelés, amellyel egy átlagos katonának rendel-

keznie kell, amelyet magával kell vinnie harci bevetésre? 

3.2.1. A katona általános felszerelése: 

— rendszeresített, évszaknak megfelelő alapruházat; 

— rendszeresített fegyverzet; 

— lőszer; 

— robbanó anyagok; 

— optikai eszközök; 

— golyóálló sisak; 

— golyóálló mellény; 

— híradó anyagok, tartalék elemek; 

— tájékozódást segítő eszközök (GPS, tájoló, térkép, iránytű); 

— éjellátó készülék; 

— kulacs/víz; 

— csajka/étkészlet; 

— előírt élelmiszer fejadag; 

— hálózsák; 

— sátorlap/esővédő; 

— elsősegély csomag; 

— fegyvertisztító készlet; 

— túlélő felszerelés; 

— személyes higiéniai anyagok. 

3.2.2. A katona egyéb, kiegészítő felszerelése: 

— rögzítő hevederek; 

— tartalékheveder/tár, tartalék lőszer; 

— tartalék élelmiszer; 
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— tartalék akkumulátorok, zseblámpa és tartalékelemek; 

— élelmiszermelegítő készlet; 

— tartalék víz kulacsban; 

— tartalék bakancs; 

— tartalék pólók; 

— tartalék zubbony; 

— vv-i felszerelés; 

— gumimatrac, (Polifoam);   

— jegyzetfüzet, írószerek; 

— sportcipők; 

— fejvédő/sapka; 

— zoknik (legalább 4 pár); 

— tartalék kesztyűk; 

— tartalék kötszer; 

— szemetes zsák; 

— lábszárvédők; 

— tartalék molinó alsó, felső, illetve pulóver; 

— tűzgyújtó (gyufa, öngyújtó, nagyító, tűzgyújtó magnézium, kovás tűzkőrúd); 

— sebtapasz, gyógyszercsomag, vízfertőtlenítő, rovarriasztó, napvédő krém; 

— egyéb/speciális felszerelés (hő-tükör fólia, kendő arcra/fejre, varrókészlet, kémiai 

melegítő, drótfűrész, zsilettpenge, csipesz). 

Mindkét felsorolás nem teljes, hiszen a végrehajtandó katonai feladat függvényében az 

elöljáró egyéb anyagokat, felszerelési tárgyakat határozhat meg.  

3.2.3. A felszerelés meghatározásakor figyelembe kell venni az alábbiakat: 

— a felszerelésünket az előttünk álló feladatnak megfelelően állítsuk össze; 

— a felszerelésünk csak a feladatvégrehajtáshoz legszükségesebb elemeket tar-

talmazza; 

— törekedjünk a minél kisseb súly kialakítására; 

— a felszerelésünk csak megfelelő minőségű és kifogástalan eszközöket tartalmaz-

zon. 

3.2.4. A felszerelés elhelyezése a katonán: 

A katonának magán kell hordania a felszerelését ‒ ezt általában megfelelő hátizsákrend-

szer, illetve málhamellény alkalmazásával oldható meg. A személyes felszerelésnek két 

célnak kell megfelelnie: a katona vigyen magával minden olyan felszerelést, amire szüksé-

ge lehet az alkalmazása során, de a málhája mégis legyen könnyű. Fontos feladat a mál-

hazsák helyes kiválasztása, hiszen ebben visszük magunkon a felszerelésünk legtöbb 

alkotóelemét. 
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42. kép: 6sh112-es málhamellény
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43. kép: US ARMY hármas hátizsák.4 
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3.3. A FELADAT ÉS TÚLÉLÉS SZEMPONTJÁBÓL EGY TÚLÉLŐ KATONA FELSZERELÉSE: 

A felszerelést, (legyen az akár 5 kg, avagy x kg), és általában mindazt, ami a feladatához 

szükséges a katona a hátán viszi valamilyen típusú hátizsákban, amely legyen moduláris 

rendszerű! (Modular Lightweight Load-carrying Equipment, vagyis moduláris könnyű mál-

hafelszerelés). 

Hátizsák: Nagyméretű hátizsák: 100-150 literes bőven elég. A zsák lehetőleg csővázas 

legyen, a lényeg az, hogy kicsit eltartson a háttól, ezáltal megkönnyíti a keletkezett izzad-

ság elpárolgását. Egyesek úgy gondolják, hogy mindig a legnehezebb dolgokat kell a háti-

zsák aljára helyezni. Ez hibás gondolat! Az optimális súlyelosztás az, ha a súlyosabb cso-

magokat a csípő környékére helyezzük el. Ez általában 1/3-2/3 arányban oszlik meg, ha a 

hátizsákot lentről kezdjük pakolni. (Ellenkezőleg elég nehézkes is lenne).  A zsák teteje felé 

a gyakrabban használt tárgyak kerüljenek, amelyeket várhatóan a leggyakrabban kell 

használnunk, azok a zsák külső zsebeibe, vagy a hátizsákokon lévő fülekre kerüljenek fel. 

(Ezek például: törlőkendő, cipőtisztító felszerelés, váltó zokni, stb.).  

Málhamellény: Egyéni kell eldönteni, hogy mikor van rá szükség. Rengeteg változata 

van. Ami nem fér bele a zsákba és gyorsan el kell érni és nem túl nagyméretű, az kerüljön 

a málhamellénybe. Úgy kell az anyagokat elrendezni, hogy ne kelljen a hátizsákot levenni. 

Vesetáska: A napi fejadag rakható ide. Egyéb dolgok: bakancstisztító készlet, lábhin-

tőpor, álcakenőcs, tisztálkodó készlet, gázfőző, öngyújtó, tisztítórongy, főzőedény, kon-

zervnyitó, WC-papír, mindezek műanyag zacskókban. 

Ruhán levő zsebek: Kisebb szükséges tárgyak: öngyújtó, (papír) zsebkendő, bicska, 

kötöző anyagok.  

Hálózsák: Legyen könnyű, kényelmes, tartsa a test melegét. A kiterített méretéhez ké-

pest legyen kicsire csomagolható. Gyorsan száradjon. Vannak nyári, négy évszakos és téli 

hálózsákok. A külső anyaga legyen vízálló, belső anyaga új keletű szintetikus. 

Esővédő, poncho, sátorlap: Összehajtogatva/összetekerve a hátizsákra lehet felfo-

gatni. Anyaga legyen könnyű, és nagy kiterjedésű, hogy esőben magunkat és hátizsákun-

kat is be tudjuk takarni vele. Pihenéskor, túléléskor menedéket tudunk belőle kialakítani.   

Polifoam, (önfelfújódó matrac): Véd a földfelszín hidegétől, nedvességétől. Célszerű 

minél vastagabbat beszerezni, illetve legyen ellátva hőszigetelő réteggel. Hátizsák tetejére, 

aljára helyezhető. 

Ruházat: Az öltözetnél a mindenkori célszerűség, feladatorientáltság és időjárási kihí-

vásoknak való megfelelés a meghatározó. A katona a hadseregben rendszeresített gyakor-

ló egyenruhát visel. Van téli, nyári gyakorló, átmeneti öltözet, illetve a rendszeresített siva-

tagi ruházat is.   

Kesztyű: Védjen a hideg, szélhatások és a fizikai sérülések ellen. 

A bakancs: Minden harcoló katona tisztában van azzal, hogy a felszerelés egyik leg-

fontosabb eleme a bakancs. A bakancsnak megbízhatónak és egyben kényelmesnek kell 

lennie. A feladat végrehajtásához megfelelően kiválasztott bakancs legalább olyan fontos, 

mint az odaillő ruházat. A különböző missziókat megjárt katonák tapasztalata az volt, hogy 
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a nem megfelelő katonai bakancs, a kedvezőtlen terepviszonyok, a rossz időjárási viszo-

nyok és a hosszú, erőteljes igénybevételek hatásai erőteljesen kikezdték az egyén lábát, 

ami minden esetben a harcképesség csökkenését jelentette. Ezért az egyik legfontosabb a 

katona számára a mérethelyes és a megfelelő típusú bakancs viselése. A katonai bakan-

csok színe általában fekete, illetve sötétbarna, de dzsungelbakancsoknál jellemző a fekete 

- zöld kialakítás, sivatagi bakancsoknál pedig a homok színű. A felsoroltakon kívül nagyon 

fontos a kényelmi szempont és a mérethelyesség. Nem szabad, hogy a lábfej előre-hátra 

csúszkáljon a bakancsban, az sem jó, ha nagyon szoros a bakancs. A lábujjak számára 

elegendő helyet kell hagyni a mozgásra. A lábujjaink körmeit ápolnunk, vágnunk kell. Ha 

lehetőségünk van rá, akkor pihentessük, szellőztessük a lábunkat, azaz vegyük le és leve-

gőztessük, tartsuk karban a bakancsunkat. A modern bakancsokat Kevlar védőborítóval 

látják el a legkülönbözőbb helyeken és általában GORE-TEX típusú anyagokkal gyártják. A 

Magyar Honvédség is megpróbálja a katonáit minél jobb lábbelikkel ellátni. (HAIX p6/7.). 

 „Vízálló lábbelik: GORE-TEX, Waterproof technológiával készített lábbelik. Bevonatos 

alapanyag és vízzáró közbélés bevasalt technikával. A GT. és WP. technológia esetében 

az összeszereléskor a tűzési pontok vízzáró bevasalása nem engedi az átcsapzódást, 

illetve a nedvesség egyéb irányú behatolását. Ezenkívül a hegesztett teljes gumi alap-

anyagú lábbelik tartoznak a vízálló termékek közé. Negatív jellemzők: A természetes vagy 

annál nagyobb mértékű kipárolgás (izzadás) azt az érzetet kelti, mintha a lábbeli beázott 

volna. Ennek oka a páraelvezetés nehézsége miatt van. Ezen speciális lábbelik hosszú 

távú, megszakítás nélküli több óráig tartó, főleg a külső és közeghőmérséklet ingadozásá-

val járó viselete nem javasolt (belső páralecsapódás miatt), mivel a fizika és biológia törvé-

nyei még speciális lábbelivel sem átléphetők.”
5
 

A bakancsok fűzése felvet néhány érdekes szempontot. Elsődleges követelmény, hogy 

sebesülés esetében a fűző gyorsan keresztülvágható legyen. Ha a fűző mindkét végét 

keresztezve keresztülbújtatjuk a bakancs lyukain, akkor ezt a kettős fűzőt elég nehézkesen 

lehet felvágni sebesüléskor. 

Milyen az ideális bakancs: 

— legyen vízhatlan;  

— biztosítsa a szellőzés lehetőségét;  

— legyen erős bőr felsőrésze;   

— legyen könnyű fűzési lehetősége;   

— a bakancs talpának mintázata tegye lehetővé a csúszós terepen való tapadást;   

— a talp anyaga legyen hőszigetelő;   

— legyen a talp anyaga tartós;  

— védjen az áramütéstől; 

— fém alsóbetét és fém orrcsúcs; 

 

                                                 
5
 http://bevizsgalas.com/blog/vizallosag-beazas-es-tarsai Letöltve: 2016.10.26. 

http://bevizsgalas.com/blog/vizallosag-beazas-es-tarsai
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— ne csússzon az olajon; 

— legyen mérethelyes. 

Speciális bakancsok: 

A bélelt, arktikus viszonyok között alkalmazható bakancsok megbízhatóan védik a túlélő 

lábát a hideg ellen. Azonban a mozgás bennük nehézkes. Vannak olyan bakancsok is 

melyek alkalmasak sítalppal való alkalmazásra is. A különféle, meleg talpbélések haszná-

lata a bakancsunkban, mára már mindenki számára elérhető.   

Zokni: A rendszeresített zoknikon felül érdemes venni olyan pamut zoknikat, melyek 

csúszásgátlóval vannak ellátva, így megelőzhető a vízhólyag kialakulása (Ne feledjük a 

zoknijainkat a hosszabb menetek alatt gyakran cserélni és a legutóbb használtakat a zsák 

oldalára kötni száradás, szellőzés céljából).  Több országban speciálisan a katonáknak 

kifejlesztett zoknik állnak a rendelkezésre. Ezeknek tiszta gyapjú talpuk van, ami biztosítja 

az izzadság felszívódását, elvezetését a lábról. A felsőrész ezzel ellentétben táguló, mű-

szálas anyagból készült, ezüst szálak alkalmazásával. A zokni felső része ráfeszül a vádli-

ra, így még a legnehezebb igénybevételkor sem csúszik le. 

Kés: Mindenki maga válassza ki a számára megfelelő eszközt. A legcélszerűbb egy 

közepes tudású svájci kés. De akinek a Rambó tőr, avagy egy machete jön be, azok azt is 

használhatják, de gondoljanak a praktikusságra, súlyra, stb.  

3.3.1. A fentiek alapján az öltözetünk „kialakításánál” még a következőket is figyelembe kell 

venni: 

— a kiegészítő ruházat anyagagának helyes megválasztása: (gyapjú, pamut, műszá-

las, kevert anyagú, stb.); 

— szakító szilárdság, vízhatlanság; 

— vízlepergető képesség, vízfelszívó képesség; 

— hő megőrző képesség; 

— a ruházat égési tulajdonsága; 

— színek hatása (álcázási képesség); 

— öltözködési módszer; 

— a ruházat szabása, méretei; 

— kényelmi tulajdonságok. 

Az előzőekben a legfontosabb felszerelési tárgyakról szóltam. Mellettük még rengeteg 

hasznos eszközzel kiegészíthetjük felszerelésünket. Mindenki a saját igényei, tapasztalata-

it felhasználva válassza ki azokat az egyéb felszerelési tárgyakat, amelyek segíthetik öt a 

felmerülő problémák leküzdésében. 

A következőkben pár olyan alapvető dologra térnék ki, amelyek betartására igen csak 

oda kell figyelnie minden katonának, hogy ezekre való figyelemmel, hosszabb távon meg 

tudja őrizni harckészségét.  



H A D T U D O M Á N Y  S Z E M L E   

 

 

 

 

                                                                                     ÁLTALÁNOS  

2016. IX. évfolyam 4. szám 

 
 

HADTUDOMÁNYI SZEMLE  

 

131 

3.4. A LÁBAINK VÉDELME 

A lábaink védelme lényeges tényező, a túlélő köteles az adott lehetőségek között a lábait 

rendben tartani, megóvni.  A lábujjak közötti kipállást, vagy egyéb gombás eredetű fertő-

zést a lehető leggyorsabban/leghatékonyabban kezelni kell - főleg akkor-, ha a lábfejek 

sokszor nedvesek, illetve befüllednek. A lábujjak közti részt is ki kell tisztítani, amikor zoknit 

cserélünk. Zokni csere előtt mindenképpen szárazra kell törölni a lábfejeket és a lábujjakat. 

A bakancs/zokni által okozott feltörés/ek lehetőségeit csökkentenünk kell. Főleg meleg, 

nedves körülmények között ajánlatos jobb minőségű láb, illetve testhintőport használni. 

Ezek a hintőporok csökkentik a láb izzadását ezáltal csökkenti a vízhólyagok kialakulásá-

nak esélyeit. Ne feledjük, hogy a gombás fertőzésekkel szemben más típusú krémeket, 

cseppeket kell alkalmazni. Nem szabad megfeledkeznünk a körmökről sem, lehetőleg 

hetente nyírjuk le őket rövidre. 

Az újonnan kapott bakancs „betörésének” pár módszere: 

— bőrpuhító vegyszerek alkalmazása; 

— a kalapáccsal való betörés módszere, vagy más nehezebb „szerszám” alkalma-

zása; 

— hatásos módszer az a megoldás, hogy meleg/forró vízbe áztatott bakancsot fel-

vesszük két pár vastag zoknira és szorosan meghúzva a fűzőket, a bakancs meg-

száradásáig hordjuk. A bakancs a láb formájára fog igazodni és a későbbiekben 

nem fogja feltörni a lábat.  

Különböző nedvszívó zoknik alkalmazása: 

A megfelelően „betört” lábbeli után a legfontosabb a zokni megválasztása. Különböző pár-

názott, puha talpú zoknik felszívják a nedvességet és védik a talpat. A legjobb zoknik talp, 

boka és lábujj részei tiszta gyapjúból készülnek, míg a felső részük műszálas, táguló 

anyagból. A nylonrész hozzájárul a bokánk feszesen tartásához is, és egyben megakadá-

lyozza a zoknink lecsúszását. Menet végrehajtásakor a lehető leggyakrabban cserélj zoknit 

és használj talpbetétet, ha szükséges. A használt zoknidat, ha nincs lehetőséged a mosás-

ra, akkor kösd a hátizsákodra, hogy száradjon, szellőzzön. Ha valamilyen oknál fogva nem 

lenne zoknid, akkor valamilyen kevésbé fontos ruhadarabodból készíts kapcát és tekerd a 

lábadra, csupasz lábbal, soha ne menetelj! 

Ebben a részben fontos megemlítenem még a túlélők számára még egy lényeges dol-

got, mégpedig az álcázás kérdését. Páran ezt felesleges szükségszerűségnek tartják, 

pedig adott alkalommal talán az életünk függ a helyes és folyamatos alkalmazásától.  
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44. kép: 1944 – Őrvezető, ejtőernyős –  Arnhemi csata – felszerelése
6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. kép: 2014 – Utász, Royal Engineers –  Helmland tartomány, Afganisztán - felszerelése
7
 

                                                 
6
 http://www.erdekesvilag.hu/katonak-felszerelesenek-evolucioja-az-elmult-1000-evben/ 
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3.5. A TÚLÉLŐ ÁLCÁZÁSA 

3.5.1. Egyéni álcázás 

A legtöbb ország a katonáinak ruházatát álcázó színekkel készíti, de a kifogástalan rejtés-

hez ezt mindig ki kell egészíteni. Nagyon fontos a terepviszonyok és a jó álcázás megvá-

lasztása. A katona öltözete, felszerelése rendszeresített, elrendelt, de a környezet, a háttér 

változásai miatt folyamatosan a terephez kell igazítanunk azt. Világos területen szembeötlő 

a sötét színű egyenruha. Ha nincsen az adott terepnek, évszaknak megfelelő álcaruhánk, 

akkor magunkat kell álcáznunk. A terepszínű ruházat sem nyújt minden esetben védelmet 

számunkra, hiszen lakott/beépített terület esetén pont ez az öltözet lesz a szembeötlő. A 

túlélést végrehajtó katona az esetek döntő részében nappal elrejtőzik és éjszaka mozog. 

Az éjszakai mozgás nem jelenti azt, hogy ilyenkor nem kell álcáznunk magunkat, hiszen a 

bőrünk visszaveri a fényt, még az éjszakai holdfényt is. Álcakrémmel be kell kennünk az 

arcunkat, valamint a kezeinket és a nyakunkat is. A bőrre felvitt foltok, vonalak szélesek 

legyenek, de semmiképpen se legyenek mértani alakzathoz hasonlatosak. Az orrunk, fü-

lünk és az arcunk formáját is meg kell a krémmel változtatni. Álcakrém híján felhasználha-

tunk: faszenet, kormot, cipőpasztát, sarat, fogkrémet.  

Fontos, hogy nemcsak a szín, hanem a forma is segítse a rejtőzködésünket. A fegyve-

rünknek, a hátizsáknak, rádiónak jellegzetes alakja van, amelyet meg kell változtatnunk, 

mivel ezek igen figyelemfelkeltőek. A sisakra, testre felhelyezett növényekkel, álcaháló 

darabokkal megváltozik a kontúr is, és a nyak-váll markáns találkozása is összeolvad. A 

forma, a csillogás és a körvonalak mellet fontos a szagok álcázása is, hiszen könnyen 

árulónkká válhat a dohányzás füstjének jellegzetes szaga, a főzés illata, illetve a nem elég 

mélyre elásott szemét, melyet az éhes állatok kikaparhatnak.  

Fontos megemlíteni még az általunk kiadott akaratlan hangokat is, hiszen ezek is fel-

fedhetnek bennünket.  

Az általunk kiadott akaratlan hangok lehetnek: 

— a bakancs nyikorgása; 

— a málhaszák által kiadott hangok; 

— a rosszul felerősített tárgyak zörgése; 

— a rádió zaja; 

— az emberi beszéd, tüsszentés, köhögés. 

Ezen hangok csökkentése érdekében a felszerelésünket jó szorosan kell rögzíteni, figyelni 

kell a helyes málházásra, a fegyver fém részeire, illetve arra, hogy inkább kézjelekkel 

kommunikáljunk egymással, mint rádióval.  

 

                                                                                                                           
7
 http://www.erdekesvilag.hu/katonak-felszerelesenek-evolucioja-az-elmult-1000-evben/  Letöltés: 

2016.11.13. 

http://www.erdekesvilag.hu/katonak-felszerelesenek-evolucioja-az-elmult-1000-evben/
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3.5.2. A forma álcázása 

Az alábbiak alapján hajthatjuk végre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. kép: Test és fegyver álcázása
8
 

3.5.3. A csillogás álcázása 

A csillogó fémcsatokat ragasztószalaggal kell lefedni. A legtöbb katonai felszerelés részei 

mostanában műanyagból készülnek, amelyek nem fénylenek – de mégis felhívhatják ma-

gukra a figyelmet, ezért azokat álcáznunk kell. A távcső, a tájoló, a szemüveg, de még az 

óránk megcsillanása is messziről felfedheti helyzetünket. Ha ezeket a tárgyakat használjuk, 

akkor minden esetben rejtetten tegyük azt, hogy még véletlenül se csillanjanak meg. Ha 

van nálunk térkép, azzal is vigyáznunk kell mivel annak a felszíne is csillogó lehet. 

gyelni kell arra, hogy a felhasznált álcázó eszköz, illetve anyag beleolvadjon a környe-

zetbe. Az álcázásnál a bakancsokról sem szabad elfeledkeznünk, mivel azok is megcsil-

lanhatnak a felvitt boksz, vagy olaj után. Álcázáshoz bármit felhasználhatunk, ami nem 

tűnik ki a természetes környezetünkből. Mint már írtam a bőrünk is „világít” bizonyos ese-

tekben, így éjszaka visszaveri a holdfényt is, illetve a fellőtt jelzőrakéták fényét. Bőrszíntől 

függetlenül ezért minden katonának szüksége van bőrálcázásra. 

                                                 
8
 http://shadowforce.mindenkilapja.hu/html/18379335/render/cikkek.    

  https://alaskanfeverarchery.files.wordpress.com/2012/11/a-tacs-fg-acu-3.jpg  Letöltve: 2015. 10. 26. 
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3.5.4. A körvonalak álcázása 

A körvonal a katona és az általa viselt málha, felszerelés együttesének alakját jelenti. Az 

ember fejének, vállainak és az esetlegesen viselt sisak sziluettje félreismerhetetlen, ezért a 

kontúrok megtöréséhez felhasznált növényekkel jelentősen meg tudjuk változtatni alakunk 

körvonalait. A sisakunk alakjának megváltoztatására jól felhasználható a környezetünkben 

fellelhető növényzet, ezáltal megváltozik a sisak pereme és annak formája. Az álcázás 

alkalmazásával csak megpróbálunk minél jobban összeolvadni a környezetünkkel, de nem 

leszünk ezáltal láthatatlanok! Figyeljünk a helyes terep és mozgásmód megválasztására is, 

hiszen ha egy domb tetején, hegygerincen haladunk át, avagy olyan háttér elé állunk, 

amely teljesen elüt álcázásunktól, akkor messziről is könnyen felderíthetőekké válunk. 

Álcánk akkor megfelelő, ha megmásítja az alakunkat és eltakarja a bőr színét, de nem 

akadályoz meg, bennünket abban, hogy könnyedén használni tudjuk a fegyverünket, fe l-

szerelésünket, illetve ne gátolja a látásunkat. (A fegyverünk álcázását se vigyük túlzásba, 

hiszen azt bármikor használnunk kell.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. kép: Sziluett, test álcázása
9
 

3.5.5. A szagok álcázása 

Számolnunk kell azzal a ténnyel, hogyha a természetben egyre több időt töltünk, akkor 

megváltoznak, kiteljesednek az érzékszerveink. Ez vonatkozik a szaglásunkra is. Egy idő 

után különbséget tudunk tenni a természetes és a nem természetes (azaz emberi tevé-

kenységre jellemző) szagok, illatok között. Meg fogjuk tudni különböztetni a gépek, harc-

járművek, emberek, állatok által kibocsájtott szagokat. Ezért tartom fontosnak a „szagálcá-

                                                 
9
 http://thespiritscience.net/2015/09/20/quantum-stealth-scientists-unveil-invisible-cloak-technology/. 

Letöltve: 2015. 10. 26. 
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zást”. Itt gondolnunk kell még arra, hogy az emberek illatosított szappanokat, tusfürdőket, 

arcvizeket használnak, amelyek illatalkotó részei szabadon terjednek a levegőben.  

Figyelnie kell a túlélőnek még az alábbiakra: 

— a dohányfüst illata összetéveszthetetlen, főleg az illatosított pipafüstté; 

— nyersen nem ehetünk meg minden ételt, ezért tüzet kell használnunk, amelynek a 

füstje árulkodó lehet a látványa, szaga miatt. A sülő, főzött étel illata is messze 

szállhat, ezért a tanácsom, hogy legyünk ezzel a kérdéssel is nagyon elővigyáza-

tosak. Ha már mindenképpen főzni (sütni) kell, akkor válasszuk a nap, azon az 

időszakát, amikor a legmelegebb van, mivel akkor a környezetünk szagai is erő-

sebbek a meleg levegő miatt. 

— a túlélésünk során keletkezett hulladék, szemét is könnyen árulónk lehet, mint 

már írtam az ételmaradék és az állatok kapcsolatáról. Nehéz ebben tanácsot adni. 

Többen azt mondják, hogy műanyag (szemetes) zsákban gyűjtsük és vigyük ma-

gunkkal, veszélytelenebb terepen szabaduljunk meg tőle. Kérdésem: Ha nincs 

ilyen zsákunk? Miért is cipelek még plusz terhet? Szerintem a megoldás az, hogy 

ássunk egy mélyebb gödröt, és amikor elhagyjuk a területet, akkor dobáljunk rá 

nagy, nehéz kődarabokat és nem lesz olyan állat, amelyik kikaparja a hulladékun-

kat. 

3.5.6. A hangok álcázása 

A helyváltoztatás, a menet végrehajtása nagyon sok hanghatással jár: nyikorog a bakancs, 

csöröghetnek a fémből készült felszerelési tárgyak, tárak, csatok, stb.  

Az alábbi táblázatot tanulmányozásra javaslom: 

 

puskazávárzat zaja 100 m-ig 

normál hangerejű beszéd 200-300 m-ig 

az úton haladó ember lépésének zaja 250-500 m-ig 

cövek földbeverése, favágás 300 m-ig 

löveg töltésének zaja 500 m-ig 

kivágott fa zuhanása 800 m-ig 

vezényszó 500-1000 m-ig 

árokásási munka /ha kőbe vagy fémdarabba ütközik az ásó 1000 m-ig 

tehergépkocsi működő motorja 500-1000 m-ig 

harckocsi működő motorja 1-1,5 km-ig 

harckocsi mozgása (lánctalpak zaja) 3-2 km-ig 

gépkocsi kürt hangja 2-3 km-ig 

egyeslövés puskából 2-3 km-ig 

sorozatlövés 3-4 km-ig 
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3.5.7.  A színek álcázása 

A katonai hadigyakorló öltözet általában követi a tervezett műveleti terület „színeit”, de 

kerülhetünk olyan területre, olyan helyzetbe, amikor ez kevésbé előnyös lehet (pl.: lakott 

terület), így a nem megfelelő környezetben pontosan a rendeltetésének ellenkezőjét váltja 

ki.   

Az arc álcázásának menete 

— Az első lépés: El kell tüntetni a bőr eredeti, csillogó, fehér színét. Az álcakenő-

csöt/ket kend az arcodra, füledre, nyakadra és a kezeidre. Az arc és a kezek ál-

cázása még éjszaka is szükséges, leírtam feljebb, hogy miért.  

— A második lépés: Az arc vonalainak megváltoztatása. A szem, a száj, az orr, a fül 

formáját és körvonalait meg kell változtatnunk. Akármilyen álcaminta alkalmazha-

tó, éjszakai tevékenységnél több sötét színű krémet vigyél fel a már jelzett helyek-

re. Álcázáshoz rézsútosan kell felkenni a kenőcsöt az arcra ‒ így megtörik a 

szem, a száj és az orr függőleges, illetve vízszintes vonala.  

 

 

 

  

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. kép: Az arc álcázása
10
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 Saját anyag. 
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3.5.8. Az álcázás és a menet kapcsolata 

Menet előtt töviről hegyire ellenőriznünk kell az egyéni álcázásunkat, a huzamos menetek-

nél még a tartalék álcázó festék meglétét is, mert azt a testünk izzadásának hatására az 

arc álcánkat időnként pótolnunk kell.  

Összeállítottuk a felszerelésünket a menethez, mindent elpakoltunk, rögzítettünk ma-

gunkon. Mielőtt megkezdenénk, a tervezett menetet, ellenőrzésképpen a teljes felszerelés-

sel magunkon, ugráljunk fel párszor, hogy ellenőrizhessük, nem csörren-e meg egy rosszul 

felerősített felszerelésünk. Már írtam erről, de inkább többször ismételjük meg, mert fontos: 

Ne meneteljünk hegy-, illetve dombgerincen, mert a sziluettünk élesen ki fog rajzolódni a 

háttér előtt. A menet során, ha lehetséges mindig a növényzettel fedett terepet válasszuk, 

ne a nyílt terepen haladjunk, mert az ellenség/lakosság messziről felfigyelhet ránk. Az 

előremozgásunk egy kiszemelt ponttól a következő rejtőzésre alkalmas pontig történjék. 

Tisztásra, rétre, útra sose menjünk ki egyből, előtte alaposan derítsük fel annak környeze-

tét, majd gyorsan (szökellve, egymást biztosítva) haladjunk át rajta. A hangálcázás része a 

lát jelek, fényjelek alkalmazása is, a belső összeköttetés fenntartására csak a legszüksé-

gesebb esetben használjunk rádiót. 

Csoportban történő mozgásnál mindenkinek külön jelöljük ki a figyelési szektorát, ki-

egészítve a légtér figyelésével is. A mozgásunkat az utakkal párhuzamosan, de attól mini-

mum 40-80 méterrel beljebb hajtsuk végre. Így sokkal nagyobb az esélyünk arra, hogy mi 

vegyük észre először az úton felbukkanó ellenséget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. kép: Helyes és helytelen álcázás
11
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 http://www.kesblog.hu/?p=2515 Letöltve: 2016.10.05. és saját anyag. 
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ÖSSZEFOGLALÁS: 

Ebben a fejezetben megpróbáltam összefoglalni azokat az alapismereteket, amelyeket 

hasznosnak találtam a túlélő katona/csoport szempontjából, a katona ruházatával, felszere-

lésével kapcsolatosan. Ismertettem milyen ruházattal, felszereléssel rendelkezik egy ma-

gyar katona és néhány tanácsot is adtam, hogy a felszerelését, önmagát hogyan kellene 

rejtetté, észrevehetetlenebbé tennie. Remélem kiindulási alapnak megfeleltnek. 

A következő részben az egyik létfontosságú elemmel tervezek foglalkozni. Ez pedig az 

élet fenntartásához szükséges egyik alapvető anyag: a víz. Megvizsgálom azt, hogy milyen 

következményei vannak a vízhiánynak, hogyan lehet csökkenteni, illetve pótolni a szüksé-

ges folyadékmennyiséget. 
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