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INFORMÁCIÓ-TÁJÉKOZTATÓ 
ÚJ HARCI RUHÁZATOT ÉS FELSZERELÉST KAPNAK 

AZ OSZTRÁK KATONÁK 

Lits Gábor1 

Az osztrák hadsereg logisztikai vezetésének erőfeszítése katonáik 
érdekében végül is sikert aratott, elkészült az új korszerű harci ruházat, 
amely a már korábban bevezetett sisakkal és szilánkvédő mellénnyel 
együtt komplex harci felszerelésnek számít. A csapatpróbák folynak, a 
hadsereg ellátása 2003-tól folyamatos. Erről szól az alábbi rövid tájé-
koztató.     

Az előzmények - melyről e folyóirat korábbi számában már hírt ad-
tunk, egy kicsit régebbre nyúlnak vissza. (Katonai Logisztikai 1999/3. és 
a 2000/1. számaiban). 

Ezekből egy rövid emlékeztető 

A korszerű harci sisak és repeszvédő mellény területén az áttörés a 
hatvanas években kifejlesztett Aramid Kevlar nevű anyag alkalmazásá-
val következett be. Kimondható és ezt tapasztalati tények is alátámasztot-
ták, hogy a repeszvédő rendszer bevezetése és alkalmazása a személyi 
veszteséget több mint 1/3-dal csökkenti. A tudományos alapokon nyugvó, 
elsőként Amerikában kifejlesztett és alkalmazott, de fokozatosan a nyu-
gati országokban is elterjedő repeszvédő rendszerek képezték az alapját 
az Ausztriában továbbfejlesztett változatoknak is. A további fejlesztések 
eredményeként kimondható, hogy az osztrák repeszvédő rendszer a mai 
korszerű védelmi technikában meghatározott paramétereknek messzeme-
nően megfelelnek. 

Az osztrák katona ma egy olyan személyi védőeszközzel rendelke-
zik, ami egy teljesen „beérett” termék. Az osztrák harci sisak és védő-
mellény - melyek fejlesztésénél az idevonatkozó szektorok valamennyi 
újdonságát, korszerűségét figyelembe vették - egyike azoknak, melyeket 
a világon ma a legjobbnak tartanak. 

 

                                                      
1 Dr. Lits Gábor nyá. alezredes. 
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Az osztrák katonák több mint 25 éve hordják jelenlegi „Ruházat-
75” rendszerű egyenruhájukat és, hogy ez hosszú vagy rövid idő e egy 
egyenruha életében, nem cél most eldönteni. Minden esetre az osztrák ka-
tonai vezetők úgy gondolták, hogy ideje lenne már lecserélni, mert nyil-
ván lehet egy jobbat, célszerűbbet, mai korszerű követelményeknek meg-
felelő ruházatot biztosítani, hiszen 25 év alatt nagyot fejlődött a világ, 
meg aztán azért is mert az osztrák katonák egyre nagyobb mértékben 
vesznek részt békefenntartó tevékenységekben és lehetőleg egyenrangú-
nak kell lenniük ebben is partnereikkel. 

A megvalósítás természetesen az osztrák hadsereg logisztikai szol-
gálatán belül, a hadsereg ruházati szolgálatának a feladata. 

Túl meleg! Túl hideg! Alig van álcázó képessége! Nagyon sötét! 
Nem rövid az ujja! Nem praktikus! Szinte állandóan hallani ezeket vagy 
ezekhez hasonló kritikákat az egyenruhákkal kapcsolatban. Kritizálni 
azonban könnyű. Már sokkal nehezebb egy valóban értékes javaslatot az 
asztalra tenni, a legnehezebb azonban a szükséges anyagot egy jobb, egy 
új harci, ill. szolgálati öltözethez elkészíteni. 

Egy azonban tény, minden új ruházat és felszerelés egyfajta komp-
romisszum eredménye lehet csak, ugyanis napjainkban még nem találták 
fel azt a szubtanciát, azt az anyagot, ami mindent tud, nevezetesen: a 
szükséges mértékben meleg is meg hűvös is, véd a nedvességtől, a harci 
behatásoktól, ugyanakkor kényelmes is stb. 

Mi is lehet akkor az útja egy új „az optimális” egyenruhának? Ez a 
folyamat egyenruházat tekintetében mindenekelőtt sokirányú saját tapasz-
talatból de más hadseregek tapasztalataiból is tevődik össze. 

A csapatok harcértéke alapvetően függ a katonák harci moráljától és 
ehhez hozzájárul a nemzetközi szintnek megfelelő ruházat és felszerelés 
biztosítása saját csapataink számára. Ezek alapján vésődik bele egy had-
sereg képe, értékrendje az egyenruhába és meghatározza a közvélemény, 
a nyilvánosság hadseregről alkotott véleményét is. 

Egy minden szempontból ideális egyenruha valószínű soha nem ké-
szíthető és nem is fog létezni soha. Kérdés az is, hogy valóban szükség-
szerű volt e, a kétségtelenül nagyon bevált 75 M típusú ruhát egy jobbra, 
korszerűbbre lecserélni? 
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Egy dolgot minden esetre rögzíteni kell: miután Ausztriának a tar-
talékos katonai szolgálat bevezetésével már majdnem „önkéntesekből” 
álló hadserege van, a fegyveres szolgálat indoklása a Bundesheer haté-
konyságának fontos tényezője. Azoknak a katonáknak, akik bevetéseik 
során igen nagy értékű fegyverrendszereket kezelnek, eközben esetleg 
életüket is kockáztatják a fegyveres szolgálat biztosan nem indokolható 
egy„ szegény-ember ruházattal”! 

A témához szorosan kapcsolódó előzmények rövid, szükségszerű 
bemutatása után tehát az Osztrák Szövetségi Hadsereg (Bundesheer) 
új harci ruházatáról. 

Az osztrák hadseregben a jelenleg még rendszeresített „Ruházat-
75”-ként elnevezett és ismert Harci-Ruházati-és Felszerelési rendszer, 
amely egyébként sokáig igen jól állta a sarat, ma már nem felel meg a 
mai technikai színvonalnak, elvárásoknak, valamint a harci ruházatoktól 
elvárt nemzetközi követelményeknek. 

A„Ruházat-75” ma már gyenge pontjai főként az alábbiakban je-
lentkeznek: 

• behatárolt mozgási lehetőséget biztosít a harcterületen, főként 
azért, mert a „Ruházat-75” tulajdonképpen egy kompromisz-
szum eredménye volt a kimenő, szolgálati és harci-ruházat 
között, 

• alkalmazása több szempontból már nem felel meg a mai tech-
nika szintjének és az ehhez szükséges ruházati anyagoknak 
sem, 

•  nem vagy csak részben megfelelő a hő és nedvesség elleni 
védelme, 

• nem teszi lehetővé a mai korszerű harci technika célszerű vi-
selését. 

 

Szakértők a csapatoknál és a fejlesztési központokban 1998- óta dol-
goznak az új harci-öltözet kifejlesztésén. Ennél a tevékenységnél egy 
részt megpróbálták a régi ruházatnak eddig jól bevált elemeit, amennyi-
ben lehetett, megtartani, illetve javítani, más részről miután a nemzetközi 
ismeretek és szinttel való összehasonlításból eredően új felszerelési tár-
gyakat és elhelyezési elemeket rendszeresítettek, sikerült egy új mai kor-
nak megfelelőt alkotni. 
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Jelenleg már folynak az új harci ruha csapatpróbái 

Schreiber védelmi miniszter alatt, aki kezdettől fogva kiállt az oszt-
rák katonák harci ruházatának és felszerelésének javítása mellett. Az „Új 
Harciöltözet”-kén elnevezett terv a megvalósítások során végig kiemelt 
prioritást élvezett, melyek eredményeként 2001-ben és 2002-ben 15 Mil-
lió Schilling áll rendelkezésre a csapatpróbák végrehajtása. Ezzel a költ-
ségvetéssel lehetségessé vált, a kidolgozott elméleti alapok, elgondolások 
alapján a csapatpróbák számára szükséges beszerzések végrehajtása. Az 
új harci-öltözet modelljeit 2001. április óta különböző fegyvernemeknél 
az alábbi kötelékekben, kereken 500 fő viseli csapatpróba keretében: 

• vadász harckiképző központ, 

• vadász iskola, 

• 17. Vadász zászlóalj, 

• 25. Vadász zászlóalj. 

2001. szeptemberében további kötelékek kezdték meg a csapatpró-
bát: 

• 35. Páncélgránátos zászlóalj, 

• 13. Páncélgránátos zászlóalj, 

• 23. Vadász zászlóalj, 

• Bécsi- vadászezred, 

• 1. Tüzérezred, 

• 3. Műszaki zászlóalj, 

• 3. Felderítő zászlóalj, 

• Nemzetközi Alkalmazás Parancsnoksága (KFOR x/01 sza-
kasz). 
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A csapatpróbára kijelölt csapatrészeknek ez a speciális kiválasztása 
biztosítja valamennyi fegyvernem, szakcsapat igényeinek harci körülmé-
nyek közötti figyelembevételét. 

Az eddig végrehajtott egy éves csapatpróba alatt alkalmazták, illetve 
használták a harci- ruházatot és személyi felszerelést teljes értékű harci 
feladat végrehajtása, iskola jellegű kiképzés, harcbiztosító, ill. támogató 
jellegű feladatok során. A Nemzetközi Parancsnokság csapatpróbájára 
Kosovó-i alkalmazási feltételek között került sor. 

A végrehajtott legfontosabb újítások részleteiben 

Az új harci-ruházatnak, a ruha szabásának javításával és egy új 
hordheveder-rendszer bevezetésével mindenekelőtt a harcterületen való 
mozgékonyság növelését kellett biztosítania. 

A legkorszerűbb ruhaanyagok alkalmazásával lényegesen javították 
a hideg , az eső , a befülledés elleni védelmet, valamint a nedvesség 
(nyirkosság) elvezető képességet. A már eddig is meglévő szilánkvédő 
rendszert ( Kevlar harci sisak, szilánkvédő mellény) egy szilánkvédő 
szemüveggel egészítették ki. 

A harci felsőrészt - mint ahogy nemzetközileg szokásos - a harci al-
só rész nadrág fölött viselik. A szabás továbbiakban - mint eddig a „Ru-
házat 75”-nél is - úgy van alakítva, hogy a nadrágot derékszíj és nad-
rágtartó is tartja: 

• Az eső elleni védelmet esővédő felső és nadrág valamint eső-
védő harisnya, amely vízhatlan, de páraátengedő anyagból ké-
szült biztosítja (Goretex elv). 

• A hidegtől egy gyapjú felsővel kiegészített tábori pulóver véd. 
Az alsó hosszú nadrág helyébe egy varrott gyapjú nadrág ke-
rült, amelyet a mindenkori felsőruházat alatt kell viselni. 

• Az alsónemű területén is több újdonság van: egy rövid alsó-
nadrág és egy kétrétegű funkcionális alsónemű rendszeresíté-
sével jelentős haladást értek el a ruházatpszichológia területén 
is. Az izzadság, veríték kifelé távozik, miközben a fehérnemű 
a testen száraz marad. Ez jó közérzetet biztosít rövid ideig  
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való tartózkodás során, de hosszú távon is igen fontos előnyö-
ket jelent a katonák egészségének megóvása érdekében. 

• Minden katonát elláttak vízálló, ugyanakkor légáteresztő bőr-
kesztyűvel. 

• Lábbeli vonatkozásában olyan harci bakancsot rendszeresítet-
tek amely a korábbinak egy lényegesen javított változata. A 
légáteresztő, vízhatlan harisnya gondoskodik arról, hogy szá-
raz maradjon a láb. 

• A személyi felszerelést az alábbi eszközökkel egészítették ki: 
Toalett táska, frottier kéztörlő, varró készlet, tisztálkodó szett, 
többcélú ponyva-takaró, elasztikus reflex-szalag, fürdő pa-
pucs, málhazsák párnázott hordhevederekkel. 

• Teljesen új védő felszerelés a -lézervédő filterrel is ellátott - 
szilánkvédő szemüveg, amellyel az újtípusú nagyszilárdságú 
műanyag Kevlar sisakkal- melynek védőhatása a régi acélsi-
sak háromszorosa - valamint az új típusú szilánkvédő mel-
lénnyel már korábban ellátott csapattesteket is kiegészítésként 
ellátták. 

• További minőségi ugrást jelentett az új hordheveder rend-
szer: A különböző táskákat, tasakokat a hátizsákhoz, harci 
mellényhez vagy derékövhöz variálva lehet rögzíteni. A rend-
szer ezen kívül lehetővé teszi, hogy menetek során a terhet a 
vállak és az öv között helyesen elosztva viseljék. Mindezek 
lényegesen javítják a teljesítőképességet és hozzájárulnak a 
harcerő megtartásához. 

• Az új harci-mellény ezen kívül lehetővé teszi a harceszközök 
és kiegészítő felszerelések (pld. a parancsnoki felszerelések) 
gyakorlatias , rugalmas , minden időben és körülmények kö-
zött való használatát, alkalmazását. 

A színek változatlanok maradtak 

Az új osztrák harci-ruházat színét nem változtatták meg, maradt az 
eddig alkalmazott egyszínű olívzöld (RAL 7013). A megmaradás fő érve-
inek a külföldi alkalmazás pozitív tapasztalatai szolgáltak. Az osztrák ka-
tonák egyszínű olívzöld ruházata lehetővé tette egyértelmű felismerésüket 
a ma szinte valamennyi haderőben bevezetett, alkalmazott terepszínű har-
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ci ruházatok között. (Ehhez egy megjegyzés: az álcafoltos ruha szinte va-
lamennyi hadseregben jelenleg „nagy divat”. Egy ruházat foltálcázásának 
álcázó értéke egyébként - szinte valamennyi szakember egybehangzó vé-
leménye szerint is - jelentéktelen). 

Az új harci-ruha általános bevezetése 2003-tól várható. 

2003-tól tervezik az új harci-ruházat általános bevezetését. Ebben az 
évben az első két alkalmazásra tervezett csapattestet látják el új harci-
ruházattal. Addigra feltehetően befutnak a csapatpróbát végző egységek-
től a szükséges tapasztalatok és javaslatok is melyek alapján a további 
fejlesztések, illetve változtatások elvégezhetők. 

Összességében megállapítható, hogy az osztrák katonák, csapatok 
jól működő harci alkalmazásra teljesen megfelelő korszerű és a ruházat-
pszichológiai elveknek is megfelelő harci ruházatot és személyi felszere-
lést vehetnek át, amely lényegesen nagyobb védelmet, biztonságot jelent 
harc közben és jelentősen növeli a harcértéket is. Egyben bizonyítja en-
nek a tervnek komoly kihívását az osztrák logisztikai szolgálat felé és 
egyben annak lelkiismeretes végrehajtását is. 

Az öltözet felső részét nadrágon 
kívül kell viselni. 
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Az öltözet felső részét nadrágon 
kívül kell viselni. 

Az újharci-ruházattal, a ruha szabásának 
javításával és egy új hordheveder rendszer 
bevezetésével mindenekelőtt a katonák 
harcterületen történő mozgáslehetőségét 
fokozzák. Korszerű anyagok alkal-
mazásával a hideg és nedvesség elleni vé-
delmet, valamint az izzadság eltávozását 
rendkívüli módon megjavították. 
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Forrás : TRUPPENDIENST 2001/5. szám. 

Előzmények: TRUPPENDIENST 1998/4; 1992/2. szám. 

Az új hordrendszer előnyei: a 
különböző tasakokat a háti-
zsákon, a harci mellényen és 
a derékövön különböző válto-
zatokban lehet elhelyezni, ez 
által a teherelosztás is a szük-
séges mértékben változtatha-
tó. 


