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ELÕSZÓ

Kedves Tanulók!

Szüleitek és ismerõseitek közül valószínû, hogy sokan szolgáltak sorkatona-
ként a Magyar Honvédségben. Biztosan hallottatok már arról, hogy a Magyar
Köztársaság 2004. november 3-án, békeidõben megszüntette a sorozás intéz-
ményét. Ezzel a döntéssel békeidõben megszûnt az általános hadkötelezettség,
és a Magyar Honvédség áttért a szolgálatot önként vállaló katonákból álló had-
erõre. Az önkéntes haderõre történõ áttérést a rendszerváltás óta bekövet-
kezett társadalmi változások indokolták. Hazánk 1999. március 12. óta tagja a
NATO-nak, és szövetségesi feladataink teljesítése is megkövetelte a hadsereg
átalakítását. A kötelezõ sorkatonai szolgálat megszûnésével a honvédelemre és
a haza fegyveres védelmére történõ felkészítésben csak a hivatásukat önként
választott és azt professzionálisan ellátni képes állampolgárok vesznek részt.
Fontos társadalmi érdek hazánk lakosságának honvédelmi felkészítése. Külö-
nösen fontos az ifjúság, ezen belül a középiskolás korosztály honvédelmi neve-
lése, a honvédelem ügyéhez történõ pozitív hozzáállásának kialakítása és fo-
lyamatos fejlesztése. 

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem oktatói által készített tankönyvet
tartjátok a kezetekben. Elkészítésekor az a cél vezérelt bennünket, hogy új ala-
pokra helyezve megújítsuk a középiskolákban tanuló fiatalok honvédelmi fel-
készítését. A Katonai alapismeretek tankönyv lehetõvé teszi számotokra, hogy
elsajátítsátok hazánk honvédelmével, a Magyar Honvédség felépítésével és
mûködésével, a katonák kiképzésével és mindennapi életével kapcsolatos is-
mereteket. Megismeritek a modern hadviselés jellemzõit, a modern haditech-
nikai eszközök fontosabb tulajdonságait, a túlélés fogásait, a tájékozódás mód-
szereit és modern eszközeit. A tananyag elsajátítását több mint 300 db fénykép,
ábra segíti, és a tanulás során sok olyan önálló feladatot is meg kell majd olda-
notok, amelyek még érdekesebbé teszik a tanórákat. A kötelezõ tananyagon túl
a tankönyv sok érdekes kiegészítõ információt is tartalmaz, amely tovább bõví-
ti ismereteiteket. 

Tanulásotokhoz sok sikert, az érettségire való felkészüléshez kitartást és szor-
galmat kívánunk! 

A szerzõk



A) FEJEZETT A Magyar Köztársaság biztonság-
és szövetségi politikája

A tananyag elsõ fejezetében megismerkedtek a biztonságpolitika alapkérdései-
vel, átfogó képet kaptok a globalizáció hatásairól, továbbá a hazánkat fenyege-
tõ biztonságpolitikai kihívásokról és kockázatokról. Megismeritek az ENSZ, 
a NATO és az Európai Unió megalakulásának és mûködésének fontosabb jel-
lemzõit, tevékenységüket a világ válságövezeteiben, a terrorizmus elleni harc-
ban. A fejezet bemutatja a Magyar Honvédség felépítését, kötelékeinek jellem-
zõit, a szerzõdéses katonák kiképzési rendszerét. A tananyag részletesen
tárgyalja a magyar katonák ENSZ és NATO keretekben teljesített külföldi 
misszióit. Befejezésképpen képet kaptok a modern hadviselésrõl, a modern
haditechnikai eszközökrõl, egy amerikai zászlóalj felépítésérõl, továbbá a kü-
lönleges alakulatok jellemzõ vonásairól.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG BIZTONSÁGPOLITIKAI KÖRNYEZETE

1. Biztonsági kihívások a világban, a globalizáció és annak hatásai

FELADAT: Idézzétek fel magatokban, hogy milyen összefüggésben hallottátok eddig a bizton-
ság kifejezést! Szerintetek mit tesznek a kormányok a háborúk vagy természeti katasztrófák
(pl. árvizek) elkerülése érdekében? Olvasmányaitok vagy az általatok hallott hírek alapján sze-
rintetek ma mik fenyegetik leginkább a világot? 

A biztonsági kihívás fogalma
Egy országnak, egy társadalomnak mûködése során számtalan megoldandó
problémával kell szembenéznie. Bár ezek többségét a modern állam képes
megoldani, vannak olyan veszélyes események és folyamatok, amelyek elhárí-
tásához nem elégségesek az eszközei. A biztonsági kihívások közé azokat a ve-
szélyeket soroljuk, amelyekrõl egy társadalom úgy véli, hogy elhárításához
vagy megváltoztatásához rendkívüli intézkedésekre van szükség. Biztonsági
kihívások a világban egy államot, egy társadalmat igen különbözõ területen ér-
hetnek. Keveredhet háborúba (katonai biztonság), bekövetkezhet államellenes
puccs (politikai biztonság), gazdasági válság (gazdasági biztonság), természeti
katasztrófa (környezeti biztonság) vagy tömeges bevándorlás (társadalmi biz-
tonság). Attól függõen, hogy egy-egy veszély bekövetkeztét milyen közelinek,
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1. Mik jelenthetnek biztonsági kihívást egy ország számára?
2. Melyek a biztonsági kihívások típusai?
3. Mit értünk a globalizáció fogalma alatt?
4. Milyen hatással van a globalizáció a biztonságra?



illetve negatív hatásában milyen mértékûnek ítéli meg egy társadalom, kocká-
zatról, potenciális fenyegetésrõl és közvetlen fenyegetésrõl beszélhetünk.

A biztonsági kihívások típusai
Származásuk szerint a biztonságot fenyegetõ kihívások két nagy csoportba so-
rolhatók: vannak természetes és mesterséges eredetûek. Az elsõhöz tartoznak
a természeti jelenségek által elõidézett katasztrófák (földrengés, árvíz, szélsõ-
séges idõjárás), amelyek az emberi tevékenységtõl függetlenül jelentkeznek.
Ezekkel szemben az emberiség még ma is többé-kevésbé ki van szolgáltatva. 
A mesterséges eredetû kihívásokat gondatlanságból vagy tudatosan az emberi,
a társadalmi tevékenység hozza létre. Ide tartoznak a háborúk, a fegyveres
konfliktusok, a nemzetközi terrorizmus és a szervezett bûnözés, a kábítószer-
és fegyverkereskedelem, a gazdasági problémák, a környezetszennyezés és az
ökológiai egyensúly megbontása. Mindezekkel szemben ma már rendelke-
zünk bizonyos elhárító képességgel, de az nem mindig mûködik hatékonyan.

A kihívások méretük szerint lehetnek globális (az egész világra kiterjedõ),
kontinentális (egyetlen földrészt érintõ), regionális vagy szubregionális (adott
kontinens vagy régió bizonyos területét érintõ), illetve lokális (helyi) kihívások.

A globalizáció fogalma
A globalizáció az emberiség idõben egyre jobban egységesedõ és egymásra
ható fejlõdéstörténete. Ennek a folyamatnak számos állomásáról már korábban
tanultatok: pl. a nagy földrajzi felfedezésekrõl, a világkereskedelem és a világ-
piac kialakulásáról vagy akár a világháborúkról. A globalizáció folyamatában a
legnagyobb lépést a gazdasági kapcsolatok és folyamatok világméretû rend-
szerbe való szervezõdése jelentette (pl. a nemzetközi pénzügyi szervezetek és
a nemzetközi tõzsde létrejötte). Leglátványosabb megnyilvánulási formája az
információáramlás XX. századi fejlõdése (pl. mûholdas televíziózás, internet).

A globalizáció nem egyformán hat életünk minden területén. Míg az infor-
mációáramlás, a pénzügyek és a gazdasági folyamatok szempontjából vilá-
gunk erõsen globalizált, a kultúra és az eszmék területén ezek a hatások gyen-
gébbek.

A globalizáció hatásai
A globalizáció alapvetõen megváltoztatta a különbözõ államok és társadalmak
egymáshoz való viszonyát. Nemcsak többet tudunk a tõlünk távol esõ orszá-
gokról, nem csupán többet utazunk a világban, de számos területen – pl. a
pénzügy, a gazdaság, a környezet – közvetlen hatással is vannak ránk a tõlünk
távol zajló események. A globalizáció egyik legfontosabb hatása, hogy a világ
különbözõ államai és társadalmai függõvé váltak egymástól.

A biztonság területein is érzékelhetõ a globalizáció. Mivel a káros anyagok
kibocsátása, a globális felmelegedés Földünk egészét érinti, a klímát és környe-
zetet fenyegetõ veszélyeket globális kihívásnak kell tekintenünk. Vannak
olyan kihívások és fenyegetések, amelyeket nem elsõsorban hatásuk, hanem
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gyakori elõfordulásuk miatt nevezünk globálisnak. Ilyen például az illegális
migráció (illegális népességmozgás), a terrorizmus, a túlnépesedés.

2. A hazánkat fenyegetõ biztonságpolitikai tényezõk és kockázatok

FELADAT: Végezzetek kis közvélemény-kutatást szûkebb környezetetekben! Kérdezzetek meg
tíz felnõttet, mi jut eszébe elsõként a biztonság szó hallatán! Kérdezzetek rá arra is, hogyan
emlékeznek vissza a délszláv háborúra!

A biztonságot fenyegetõ katonai és nem katonai tényezõk
A felmérések szerint a magyar társadalom a biztonságon elsõsorban az anyagi
biztonságot (szociális biztonság), illetve a közbiztonságot érti. Ezeket – a politi-
kai, a gazdasági, a környezeti és a társadalmi biztonsággal együtt – a biztonság
nem katonai területeinek nevezzük. Az itt fellépõ kihívások kezelése nem a
hadsereg feladata, bár – például katasztrófák esetén – részt vehet a mentésben
és a következmények elhárításában. A biztonságnak azokat a területeit, ame-
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ÖSSZEFOGLALÁS
A biztonsági kihívások fogalmába azokat a veszélyeket soroljuk, amelyek elhárításához
rendkívüli intézkedésekre van szükség. 

A biztonság széles fogalom, amelybe beletartozik a katonai biztonság, a politikai
biztonság, a gazdasági biztonság, a környezeti biztonság és a társadalmi biztonság.

Egy kihívás mértékétõl függõen lehet kockázat, potenciális fenyegetés vagy közvet-
len fenyegetés. Származását illetõen lehet természeti vagy ember által okozott, mére-
tét tekintve pedig globális, kontinentális, regionális, szubregionális vagy lokális.

A globalizáció az emberiség idõben egyre jobban egységesedõ és egymásra ható
fejlõdéstörténete, legfontosabb hatása pedig, hogy a világ különbözõ államai és tár-
sadalmai függõvé váltak egymástól. A globalizáció a biztonság területén is érzékel-
hetõ.

1. Melyek a biztonságot fenyegetõ katonai és nem katonai tényezõk?
2. Léteznek-e hazánk biztonságát fenyegetõ katonai kockázatok?
3. Melyek a hazánk biztonságát fenyegetõ nem katonai kockázatok?

FELADATOK
1. Gondoljátok végig, milyen rendkívüli intézkedéseket hoznátok egy földrengés esetén!
2. Gyûjtsetek össze minél több mesterséges eredetû, illetve ember által elõidézett biz-

tonsági kihívást, és próbáljátok meg besorolni õket a kockázat, a potenciális fenyege-
tés és a fenyegetés kategóriákba! Indokoljátok meg, mit miért osztottatok be egyik-
be vagy másikba!

3. Idézzétek fel azokat a mozifilm-élményeiteket, amelyek valamilyen globális biztonsá-
gi problémával foglalkoznak (pl. éghajlatváltozás, terrorizmus stb.)!



lyekben döntõen a hadseregre hárul a kockázatokkal és fenyegetésekkel szem-
beni fellépés (pl. háború megvívása vagy a békefenntartás), a biztonság katonai
területeinek nevezzük. A biztonság szó kapcsán a magyarok az ország katonai
biztonságát csak a harmadik helyen jelölték meg. Ez azt jelenti, hogy a magyar
társadalom, hasonlóan a biztonságpolitikai szakértõkhöz, katonai szempont-
ból jelenleg nem érzi fenyegetve hazánkat.

Hazánk és a biztonságot fenyegetõ katonai kockázatok
Magyarország, sõt szomszédainak többsége is, a világ katonailag leghatéko-
nyabb országait tömörítõ NATO, és a legfejlettebb európai országokat tömörítõ
Európai Unió tagja. Ezért hazánkat közvetlen környezetünkbõl még kockázat
formájában sem fenyegeti katonai konfliktus veszélye. Ez a két szervezet
ugyanis megköveteli tagállamaitól az egymás közötti konfliktusok fegyveres
megoldásáról való lemondást. Bár az elmúlt húsz esztendõ során az európai
kontinensen többször is zajlottak háborúk (1991–1995 között a délszláv hábo-
rúk, 1999-ben a NATO Jugoszlávia elleni légi háborúja, 2008-ban pedig a
grúz–orosz háború), ezek olyan lokális fegyveres konfliktusok voltak, amelyek
közvetlenül nem fenyegették Magyarországot. A vajdasági magyarlakta terüle-
tek ugyanakkor sajnos érintettek voltak a NATO Jugoszlávia elleni légitámadá-
sában, jóllehet nem a Vajdaság volt a támadás elsõdleges célpontja.

Egy ország számára katonai kockázatot azonban nem csupán a közvetlen
környezetébõl kiinduló támadások jelenthetnek. Napjainkban a legnagyobb
veszélyt világszerte a tömegpusztító fegyverek (az atom-, a vegyi, a biológiai és
radiológiai fegyverek), illetve a nagy távolságokat átívelni képes hordozóesz-
közeik, a ballisztikus rakéták ellenõrizetlen elterjedése – szakszóval: proliferá-
ciója – jelenti. Ha ugyanis ezek a fegyverek agresszív kormányok vagy csopor-
tok kezébe kerülnek, az jelentõsen növeli egy olyan háború veszélyét, amely-
ben a NATO vagy az Európai Unió tagállamai célponttá válhatnak.

Magyarország is számol ezzel a veszéllyel, ezért tagja az említett eszközök
betiltását elõíró, illetve elterjedésüket megakadályozó nemzetközi megállapo-
dásoknak (az ún. non-proliferációs szerzõdéseknek).

Hazánk és a biztonságot fenyegetõ nem katonai kockázatok
A korábban már említett felmérésben a magyarok a biztonságon belül a negye-
dik helyen a környezetbiztonságot említik. Ez több szempontból is érthetõ.
A biztonságot fenyegetõ nem katonai kockázatok közül ugyanis Magyarorszá-
got legközvetlenebbül – elsõsorban földrajzi fekvése miatt – a környezetbizton-
ság körébe tartozó árvizek és belvizek veszélyeztetik. Emellett az elmúlt évek-
ben világszerte egyre nagyobb kihívásként tartják számon a globális felmelege-
dést. Ennek következményeként az egyre gyakoribb szélsõséges idõjárási
jelenségeket (pl. orkán erejû viharok, tartós szárazság). Ezekre szintén akadt
már példa hazánkban.

Oroszországtól való gázfüggõsége miatt, az utóbbi években – Európa más
országaihoz hasonlóan – hazánkban is kiemelt fontosságú lett az energiabiz-
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tonság kérdése (az ellátás biztosítása, illetve a beszerzési útvonalak és források
bõvítése).

Természetesen érintenek bennünket az olyan Európán túli kockázatok is,
mint a gyenge központi hatalommal rendelkezõ államok számának növekedé-
se a világban. A központi hatalom hiánya ugyanis gazdasági, politikai és szo-
ciális válságokat (pl. tömeges elszegényedés) idézhetnek elõ a tõlünk távoli 
országokban. Ennek hatására felerõsödhet az Európába és hazánkba irányuló
illegális bevándorlás, a terrorizmus, a nemzetközi szervezett bûnözés.

Európa legtöbb országához hasonlóan Magyarország ezekkel szemben úgy
léphet fel leghatékonyabban, ha részt vesz a NATO és az Európai Unió által in-
dított nemzetközi békefenntartó, válságkezelõ, stabilizációs és államépítõ mû-
veletekben. A jelenleg zajló külföldi missziókban ma még döntõen a Magyar
Honvédség katonáival találkozhatunk. Azonban egyre nagyobb az igény arra,
hogy rendõrök, jogászok, közigazgatási és egyéb szakemberek, vagy ilyen is-
meretekkel rendelkezõ tartalékos katonák is részt vegyenek a határainkon túli
nem katonai kihívások és kockázatok felszámolásában.
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FELADATOK
1. Beszéljétek meg közösen, hogy milyen hatással lehet Magyarországra a globális fel-

melegedés!
2. Soroljatok fel olyan a biztonságot érintõ nem katonai fenyegetéseket, ahol a hadse-

regnek szerepe lehet! Indokoljátok meg, hogy miért!
3. Gyûjtsetek információt arra vonatkozóan, hogy Magyarország jelenleg hol és hány

nemzetközi misszióban vesz részt!

ÖSSZEFOGLALÁS
A biztonság nem katonai területeinek azokat nevezzük, amelyekben a kihívások kezelé-
se nem a hadsereg feladata. A biztonság katonai területei azok, amelyeken a hadsereg-
re hárul a kockázatok és fenyegetések felszámolása.

Magyarországot közvetlen környezetébõl még kockázat formájában sem fenyegeti
katonai konfliktus, de számolnia kell a tömegpusztító fegyverek és hordozóeszközeik
elterjedésébõl fakadó kockázatokkal.

Magyarország szempontjából a biztonság olyan nem katonai területei fontosak, mint
a környezetbiztonság (pl. árvizek), az energiabiztonság (gázellátás és -beszerzés), illet-
ve a gyenge központi hatalommal rendelkezõ államok problémája (illegális bevándorlás,
terrorizmus, szervezett bûnözés).

A hazánkat érintõ kockázatok egy jelentõs részét a határainkon kívül zajló közös
nemzetközi missziókban való részvétellel kezelhetjük a leghatékonyabban.



3. A Magyar Köztársaság Nemzeti Katonai Stratégiája

FELADAT: Készítsetek részletes tervet arra vonatkozóan, hogyan újítanátok fel saját erõtökbõl
az osztályotokat! Gondoljátok végig, mi kell hozzá, honnan tudjátok beszerezni a szükséges
dolgokat, és mit kell tennetek a felújítás során!

A stratégia fogalma és szerepe
Az emberiség történelme során a stratégia fogalma elsõsorban a háborúkhoz
kapcsolódott, és a hadvezérek rendelkezésére álló eszközök gyakorlati felhasz-
nálásának általános tervét jelentette a háború sikeres megvívása érdekében. 
A 20. század második felétõl a stratégia fogalmát általánosabb értelemben kezd-
ték használni. Olyan cselekvési tervként, ami bizonyos hosszabb távú célok el-
érése érdekében számba veszi a célok eléréséhez szükséges eszközöket és az el-
érés érdekében alkalmazni kívánt módszereket is. Ma már egyre szélesebb kör-
ben készítenek és alkalmaznak stratégiákat. Így beszélhetünk például vállalati
stratégiákról (elsõsorban a nagyvállalatok esetében), az államok esetében pedig
egyes fontosabb szakpolitikai probléma megoldására (pl. járványügy, bûnmeg-
elõzés, kábítószer-ellenes fellépése stb.), vagy egy-egy általánosabb területre
(gazdaság, külpolitika, biztonság, környezetvédelem stb.) vonatkozó nemzeti
stratégiákról.

A stratégiát meg kell különböztetnünk a taktikától. Míg ez utóbbi az azon-
nali, rövid távú lépésekre vonatkozik, a stratégia egy hosszabb idõszakra hatá-
rozza meg a teendõket.

A Magyarország biztonságát érintõ stratégiák rendszere
A biztonság egy állam számára kulcsfontosságú kérdés. Mivel a nemzet biz-
tonságát közvetlenül érintõ valamennyi tevékenységgel a kormányok foglal-
koznak, így ezen a területen minden állam több stratégiával is rendelke-
zik. A legmagasabb állami szintû stratégiát általában nemzeti biztonsági stra-
tégiának nevezzük. Magyarországon jelenleg két ilyen dokumentum van ér-
vényben.

Az országgyûlés által 1998 decemberében elfogadott „A Magyar Köztársa-
ság biztonság- és védelempolitikai alapelveirõl” szóló országgyûlési határozat,
illetve a 2004 márciusában elfogadott „A Magyar Köztársaság Nemzeti Bizton-
sági Stratégiája” címû kormányhatározat. E stratégiák az állam biztonsági kör-
nyezetét, biztonságpolitikájának alapelveit, nemzetközi szerzõdésekben vál-
lalt szövetségesi kötelezettségeit, a biztonságot fenyegetõ veszélyeket írják le,
valamint azokat, az ország rendelkezésére álló erõket, eszközöket és szerveze-
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1. Mi a stratégia fogalma, és mi a szerepe?
2. Milyen elemekbõl áll a Magyarország biztonságát érintõ stratégiák rendszere?
3. Melyek a katonai stratégia általános jellemzõi?
4. Mit tartalmaz a Magyar Köztársaság Nemzeti Katonai Stratégiája?



teket (közöttük a Magyar Honvédséget) foglalják össze, amelyekkel megõriz-
hetõ az állam biztonsága.

A stratégiáknak figyelembe kell venniük a magyar biztonságot érintõ egyéb
dokumentumokat is, így a Magyar Köztársaság Alkotmányát, a NATO straté-
giai koncepcióját (1999), az Európai Biztonsági Stratégiát (2004), és azoknak a
nemzetközi szervezeteknek az alapelveit is, amelyeknek az elvei meghatároz-
zák a nemzetközi kapcsolatokat (Egyesült Nemzetek Szervezete, Európai Biz-
tonsági és Együttmûködési Szervezet).

A nemzeti katonai stratégia általános jellemzõi
Általános értelemben a nemzeti katonai stratégia – amelynek kidolgozásáért
szinte mindenütt a védelmi minisztériumok felelõsek – a fegyveres erõk fej-
lesztésével és alkalmazásával kapcsolatos elveket, célokat, erõforrásokat és te-
vékenységformákat foglalja össze. Célja, hogy a fegyveres erõ maximálisan
szolgálja a nemzet biztonságát, illetve a katonai-védelmi feladatokat sikeresen,
hatékonyan és megbízhatóan hajtsa végre. A katonai stratégia úgynevezett
ágazati stratégia, vagyis kizárólag a nemzet biztonságának és a nemzeti érde-
kek érvényesítésének azokkal a területeivel foglalkozik, amelyek katonai erõk
vagy eszközök bevetését, felhasználását igénylik.

A nemzeti katonai stratégia a katonapolitikai helyzetet értékeli és a katonai
jellegû válságokat elemzi. A biztonságot fenyegetõ tényezõk közül azokat veszi
számba, amelyek elhárításában a fegyveres erõkre hárulnak feladatok.

A katonai stratégia konkretizálja az egyes feladatokat, az alkalmazás vár-
ható körülményeit, a hadviselési módokat és a szükséges eszközrendszert, az-
az meghatározza:
• a haderõ feladatait, a lehetséges szövetségeseket;
• a fegyveres erõk feladatait és szerepét a szövetségesek közötti együttmûkö-

désben;
• a szövetségi kötelezettségekbõl fakadó békeidejû és harci feladatokat;
• az ország védelmi koncepcióját;
• a védelemhez szükséges fegyveres erõk nagyságát és felkészítését;
• az esetleges fegyveres küzdelem természetét, méreteit, módját;
• a fegyveres erõk szervezetét, haditechnikai ellátását, mozgósításának me-

netét;
• a fegyveres erõk rövid és hosszú távú fejlesztéséhez és a feladatok ellátásá-

hoz szükséges erõforrásokat, és javaslatot tesz azok felhasználására.

A Magyar Köztársaság Nemzeti Katonai Stratégiája
Magyarországon a rendszerváltás után elõször 2009 januárjában fogadott el 
a kormány katonai stratégiát. A stratégia szerint Magyarország biztonságára 
– katonai eszközöket vagy közremûködést igénylõ – kockázatot jelenthetnek:
• az ország területén és környezetében elõforduló ipari és természeti kataszt-

rófák, környezetszennyezések, járványok;
• a kritikus infrastruktúra elleni támadások;
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• az illegális migráció és kereskedelem;
• a térség egyes országaiban illegálisan, illetve ellenõrizetlenül tartott nagy

mennyiségû fegyver, lõszer és robbanóanyag.

A stratégia a következõ fõbb elvekre alapozza a magyar védelempolitikát:
• a honvédelem két pillére a nemzeti önerõ és a szövetségi együttmûködés;
• Magyarország egyetlen államot sem tekint ellenségesnek;
• a Magyar Köztársaság a NATO és az Európai Unió aktív és konstruktív tagja;
• a Magyar Honvédség a nemzetközi jog alapján részt vesz régiónk és a világ

stabilitásának megõrzését szolgáló békefenntartó, humanitárius mûvele-
tekben.

A stratégia alapelvként határozza meg azt is, hogy a Magyar Honvédségnek
olyan haderõfejlesztést kell megvalósítania, és olyan képességeket kell fejlesz-
tenie, amelyek lehetõvé teszik a hatékony reagálást a biztonsági környezet vál-
tozásaira.
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FELADATOK
1. Keressetek rá az interneten arra, milyen problémák kapcsán dolgoztak ki nemzeti

stratégiákat Magyarországon! Beszéljétek meg, hogy vajon miért e problémák kap-
csán került sor stratégiák kidolgozására!

2. Beszéljétek meg, hogy a biztonság területén szerintetek milyen stratégiák kidolgozá-
sára lenne szükség! Keressetek rá az interneten, hogy vajon készültek-e, illetve ké-
szülnek-e ilyen stratégiák Magyarországon!

3. Nézzetek utána, hogy a Magyar Köztársaság Nemzeti Katonai Stratégiája milyen konk-
rét területek fejlesztését tartja szükségesnek a Magyar Honvédség esetében!

ÖSSZEFOGLALÁS
A stratégia olyan cselekvési terv bizonyos hosszabb távú célok elérése érdekében, amely
számba veszi a célok eléréséhez szükséges eszközöket és az elérés érdekében alkalmaz-
ni kívánt módszereket is.

A legmagasabb állami szintû stratégiát általában nemzeti biztonsági stratégiának
nevezzük. Magyarországon jelenleg két ilyen dokumentum van érvényben. Az ország-
gyûlés által 1998 decemberében elfogadott „A Magyar Köztársaság biztonság- és véde-
lempolitikai alapelveirõl” szóló határozat, illetve a 2004 márciusában elfogadott „A Ma-
gyar Köztársaság Nemzeti Biztonsági Stratégiája” címû kormányhatározat.

A nemzeti katonai stratégia olyan ágazati stratégia, amely a katonapolitikai helyzetet
értékeli, és a katonai jellegû válságokat elemzi. A biztonságot fenyegetõ tényezõk közül
azokat veszi számba, amelyeknek elhárításában a fegyveres erõkre hárulnak feladatok.

Magyarországon a rendszerváltást követõen elõször 2009 januárjában fogadott el 
a kormány katonai stratégiát.



4. A NATO létrejötte, bõvítésének állomásai

FELADAT: Idézzétek fel, milyen katonai szövetségekrõl tanultatok történelmi tanulmányaitok
során! Kik kötötték õket, és milyen célból?

A NATO létrejöttének okai
A második világháború végén és azt követõen – 1944 júliusa és 1948 februárja
között – a Szovjetunió a nyugati világgal ellenséges kommunista rendszereket
segített hatalomra azoknak a közép- és kelet-európai országoknak a területén,
amelyekbõl a szovjet Vörös Hadsereg ûzte ki a fasiszta német megszállókat.
Ezeket az országokat a Szovjetunió kétoldalú szerzõdésekkel saját érdekszférá-
jához kapcsolta.

A további orosz terjeszkedéstõl tartva tíz nyugat-európai ország, tovább Ka-
nada és az Egyesült Államok 1949. április 4-én Washingtonban megalakította
az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezetét. A szervezet – angol nevének (North
Atlantic Treaty Organisation) rövidítésébõl – NATO-ként vált közismertté.

A NATO 14 cikkelybõl álló alapító dokumentumát aláíró felek leszögezték,
hogy egyesítik erõiket „közös védelmük, valamint a béke és biztonság fenntar-
tására”, továbbá, hogy az észak-atlanti térségben „elõmozdítsák a stabilitást és
a jólétet”, és megõrizzék „népeiknek a demokrácia, az egyéni szabadság és a
jog uralma elvein nyugvó közös örökségét”.

A kollektív védelem és kollektív biztonság fogalma
A NATO-t létrehozó washingtoni szerzõdés legfontosabb cikke az 5., amely ki-
mondta: a felek bármelyikük elleni támadást valamennyiük elleni támadásnak
tekintenek, és közösen sietnek a megtámadott megsegítésére. Történetének el-
sõ negyven évében alapvetõen ez a cikkely határozta meg a NATO mint nem-
zetközi szervezet kollektív védelmi jellegét.

Kollektív védelemrõl akkor beszélhetünk, ha egy szövetség tagállamai köte-
lezik magukat arra, hogy külön és együtt katonai eszközök bevonásával segít-
ségére lesznek egy (vagy több) tagállamnak a szövetségen kívülrõl jövõ fenye-
getés vagy támadás esetén.

A kollektív védelem fogalmát érdemes megkülönböztetni a kollektív biz-
tonságtól, amely például a két világháború közötti Népszövetséget jelle-
mezte, vagy ma az Egyesült Nemzetek Szervezetét (ENSZ) jellemzi. A kol-
lektív biztonsági rendszer tagjai arra kötelezik magukat, hogy a rendszer egy
(vagy több) tagjának egy másik (vagy több) tag általi fenyegetettsége vagy
megtámadása esetén katonai eszközök bevonásával közösen segítséget
nyújtanak. A kifelé irányuló kollektív védelemmel ellentétben a kollektív
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1. Melyek voltak a NATO létrejöttének okai?
2. Mit jelent a kollektív védelem és a kollektív biztonság fogalma?
3. Hogyan bõvült a NATO szerepköre?
4. Melyek voltak a NATO bõvítésének eddigi állomásai?



biztonság befelé irányul, mivel középpontjában a részt vevõ államok közötti
konfliktusok kezelése áll.

A NATO bõvülõ szerepköre
Jóllehet a világ legerõsebb katonai szervezete a Szovjetunióval és szövetségi
rendszerével szemben jött létre, a NATO a Varsói Szerzõdés 1990. júniusi, illet-
ve a Szovjetunió 1991. decemberi felbomlását követõen is fennmaradt. Szerep-
köre ugyanakkor 1990 után többször is módosult. Bár kollektív védelmi funk-
ciója továbbra is megmaradt, e szerepkör az 1990-es évek elsõ felétõl kiegészült
a válságkezeléssel, az 1990-es évek végétõl a stabilitás és a biztonság kiterjesztésével,
az USA ellen 2001. szeptember 11-én elkövetett terrortámadás után pedig a ter-
rorizmus elleni küzdelemmel.

A szövetség elõször a délszláv háborúk kapcsán vállalt különbözõ típusú
válságkezelést: például békekikényszerítést (1994-ben a Szarajevót körbezáró
boszniai szerb hadsereg, 1999-ben pedig a koszovói albánokkal szemben kato-
nai erõvel fellépõ Jugoszlávia bombázásával), illetve békefenntartó és stabilizációs
szerepet (1996-tól az SFOR-misszióval Boszniában, 1999-tõl a KFOR-misszióval
Koszovóban). Ugyancsak stabilizáló missziót indított 2002-tõl a háborút köve-
tõen Afganisztánban.

A stabilitás és a biztonság kiterjesztését a szövetség egyrészt a kelet-közép-
európai országokkal való kibõvülésével, másrészt új típusú külkapcsolataival
érte el. Az 1991-tõl a NATO és a NATO-n kívüli európai országok biztonsági
párbeszédének fórumaként szolgáló Észak-atlanti Együttmûködési Tanács
(1997-tõl Euro-atlanti Partnerségi Tanács), az 1994-tõl a NATO és nem NATO-
tag országok katonai együttmûködését célul tûzõ Partnerség a békéért (PfP –
Partnership for Peace) program, és az észak-afrikai és közel-keleti országokkal
1994-ben megkezdett Mediterrán dialógus. A szervezet ugyanis mind a NATO-
tagságot, mind pedig a NATO-val fenntartott kapcsolatokat olyan feltételek-
hez kötötte és köti, amelyek kiszámíthatóbb magatartásúvá és a biztonság terü-
letén együttmûködõbbé teszik az abban résztvevõket.

A NATO bõvítésének állomásai
Alapító tagok:
1949. Amerikai Egyesült Államok, Belgium, Dánia, Franciaország, Hollandia,

Izland, Kanada, Luxemburg, Nagy-Britannia, Norvégia, Olaszország,
Portugália.

Késõbb csatlakozott országok:
1952. Törökország és Görögország
1955. Német Szövetségi Köztársaság
1982. Spanyolország
1999. Csehország, Lengyelország, Magyarország
2004. Bulgária, Észtország, Lettország, Litvánia, Románia, Szlovákia, Szlovénia
2009. Albánia, Horvátország
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5. A NATO fontosabb szervei és mûködésének jellemzõi

FELADAT: Idézzétek fel, hogy hol tanultatok a közös nevezõ és a vétó fogalmáról! Hogyan kap-
hatnak szerepet e fogalmak egy sok tagból álló szervezet mûködésében?

A NATO mûködésének alapelvei
A NATO-tagállamok együttmûködése két alapelvre épül: a részt vevõ államok
döntéshozatali függetlenségének (szuverenitásának) kölcsönös elismerésére,
illetve a közös politika közös döntéshozatal révén történõ kialakítására. Azokat
a szervezeteket, amelyek elismerik tagjaik teljes körû szuverenitását, kormány-
közi alapon mûködõ szervezeteknek nevezzük. Az Észak-atlanti Szerzõdés
Szervezete is ilyen. A NATO politikája gyakorlatban mindig az, amiben a szö-
vetség valamennyi tagállama egyetért.
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FELADATOK
1. Földrajzi térképeteken kövessétek nyomon, hogy milyen mértékben nõtt a NATO

földrajzi kiterjedése megalakulásától napjainkig!
2. Gyûjtsétek össze az Euroatlanti Partnerségi Tanácsban, a Partnerség a békéért prog-

ramban és a Mediterrán dialógusban részt vevõ országokat, és földrajzi térképeteken
kövessétek nyomon, hogy milyen mértékben nõtt meg földrajzi értelemben a NATO
kapcsolatrendszere e kezdeményezések révén!

3. Vitassátok meg közösen a kollektív védelem és a kollektív biztonság közötti különb-
ségeket!

ÖSSZEFOGLALÁS
A NATO a Szovjetunióval és szövetségi rendszerével szemben jött létre Washingtonban,
1949. április 4-én.

A washingtoni szerzõdés 5. cikke biztonsági garanciát nyújt a NATO tagállamainak.
Kollektív védelem esetén egy szövetség tagállamai kötelezik magukat arra, hogy ka-

tonai eszközök is segítségére lesznek egy tagállamnak a szövetségen kívülrõl jövõ táma-
dás esetén.

A kollektív biztonság rendszer tagjai arra kötelezik magukat, hogy a rendszer egy
tagjának egy másik tag általi megtámadása esetén katonai eszközök bevonásával közö-
sen segítséget nyújtanak.

Az 1990-es évektõl a NATO szerepköre kiegészült a válságkezeléssel, a stabilitás és
a biztonság kiterjesztésével, valamint a terrorizmus elleni küzdelemmel.

1. Hogyan mûködik a NATO?
2. Mit jelent a konszenzus fogalma?
3. Milyen eszközök állnak a NATO rendelkezésére?
4. Melyek a NATO legfontosabb szervei?



A közös álláspont kialakítása kulcsfontosságú, ha a tagállamok a bizton-
ságukat érintõ kihívásokra nem pusztán saját erõforrásukra támaszkodva 
kívánnak reagálni, hanem elvárják a többi tagállam részvételét is. A gyakorlati
együttmûködés legfontosabb formája a szövetségen belül a konzultáció. Ez 
lényegében mindenféle kérdésre kiterjed, érvényes minden szintre – a leg-
magasabb kormányzati szférától egészen az egyes intézményekig (pl. kutató-
intézetek) –, és az elõzetes tájékoztatástól az utólagos értékelésig egy-egy kér-
dés megoldásának teljes folyamatát magában foglalja. Ez a több évtizedes
gyakorlat lehetõvé teszi sürgõs és kényes kérdések megoldását is.

A konszenzus fogalma
Mivel a NATO – szemben az Európai Unióval – kormányközi szervezet, a szö-
vetségen belüli közös határozathozatal folyamata a konszenzuson alapul. 
A konszenzus a felek – jelen esetben a NATO-tagállamok – közötti olyan meg-
egyezés (konkrét megállapodás), amelyben kölcsönösen figyelembe veszik
egymás érdekeit is. A konszenzusos döntés tehát – egyfajta legkisebb közös
nevezõként – a saját és mások érdekeit is tartalmazza, oly módon, hogy an-
nak végrehajtása a felek közös érdekévé váljon. Természetesen a konszenzus
elérése – a gyors és sokoldalú információcsere és jól mûködõ konzultációs me-
chanizmus mellett – a megállapodásra való törekvést is feltételezi a felek ré-
szérõl.

A konszenzusos döntéshozatalnak ugyanis két összetevõje van. Egyrészt
megadja a jogot minden egyes tagállamnak ahhoz, hogy a tárgyalt kérdésre
vonatkozó döntést vétójával megakadályozza. Másrészt belátható, hogy e sza-
bály alapján csak akkor mûködhet egy szövetség, ha a tagállamok a konszen-
zusos eljárást elsõsorban nem a vétójog gyakorlásának, hanem a megállapodá-
sok közös kialakításának lehetõségeként értelmezik. Azok az országok, amelyek
beléptek a NATO-ba, a kollektív védelemért cserébe gyakorlatilag ez utóbbit
vállalták.

A NATO rendelkezésére álló eszközök
A NATO olyan kormányközi alapon mûködõ szövetség, amely tagjainak biz-
tonságát politikai és katonai eszközök együttes alkalmazásával igyekszik ga-
rantálni. Az eszközök sorából a politikai természetûek között kell megemlí-
teni a diplomáciát, a dialógust és a döntések meghozatalához szükséges kon-
szenzus kialakítását, továbbá a szövetség és a partnerországok közötti politi-
kai együttmûködést. A katonai természetû eszközök közül a legfontosabb 
a tagállamok haderejére alapozott kollektív védelmi kötelezettség, a nemzet-
közi válságok kezeléséhez való hozzájárulás, továbbá a katonai természetû fel-
adatok ellátásához szükséges katonai fejlesztések és képességek biztosítása. 
A NATO esetében tehát félrevezetõ a katonai és a politikai jelleg mesterséges
elkülönítése: a szervezetben a politikai és a katonai elemek nem választhatók
külön.
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A fõtitkár
A fõtitkár a szervezet elsõ számú politikai tisztségviselõje. A tagállamok nevezik
ki, és õ elnököl a fontosabb testületek ülésein. Betölti a NATO szóvivõjének sze-
repét is. Kulcsszerepe van a külsõ kormányokkal való kapcsolattartásban, vala-
mint a tagállamok kormányai között felmerülõ nézeteltérések rendezésében.

A NATO legfontosabb szervei
A tényleges döntési jogkörrel a szervezeten belül az Észak-atlanti Tanács rendel-
kezik. E Tanács a tagállamok állandó képviselõibõl áll, akik hetente legalább
egy alkalommal üléseznek. Elnöke a NATO fõtitkára. Ülésein minden állam
azonos jogokkal rendelkezik, és döntéseit egyhangúlag hozza, amelyek így a
tagállamok közös akaratát fejezik ki. Az üléseken a fõtitkár vagy helyettese el-
nököl. A megvitatott témák és meghozott döntések a szervezet tevékenységé-
nek minden területére kiterjednek.

Ha különösen fontos kérdésrõl van szó, akkor a Tanács külügyminiszteri
vagy kormányfõi szinten ül össze, de a testület jogosítványai és döntéseinek
érvényessége független attól, hogy milyen összetételben ülésezik. A Tanács
biztosítja a NATO-tagállamok számára a közvetlen fórumot minden olyan kér-
dés felvetésére, amely biztonságukat érinti. A Tanács jogosult munkájának el-
végzéséhez újabb testületeket (bizottságokat, tervezõ és elemzõ csoportokat)
létrehozni.

A Védelmi Tervezõ Bizottság általában az állandó képviselõkbõl áll, de évente
legalább két alkalommal a védelmi miniszterek szintjén ülésezik. A jelentõsebb
katonai és védelmi tervezési ügyekkel foglalkozik, gyakorlatilag a NATO leg-
fontosabb katonai testülete. Franciaország 1966 és 2009 között nem vett részt a
munkájában. A közös védelmi tervezéshez való csatlakozás meghatározó sze-
repet játszott az új tagországok és a tagjelöltek védelmi reformfolyamataiban.

A Nukleáris Tervezõ Csoport hasonló szinten ülésezik, és ugyanazon státussal
rendelkezik, mint a Védelmi Tervezõ Bizottság. A nukleáris erõket érintõ kér-
dések (nukleáris politika, nukleáris stratégia, nukleáris képességek) tartoznak
a hatáskörébe. Franciaország e testület munkájában 2009-es visszatérése elle-
nére sem vesz részt, a fegyveres erõkkel nem rendelkezõ Izland pedig polgári
megfigyelõvel képviselteti magát. A bizottság aktivitása a hidegháború befeje-
zõdése után radikálisan csökkent.

A Nemzetközi Titkárság munkatársait a tagországok delegálják. Közel másfél-
ezer munkatárs intézi a szervezet külsõ kapcsolatait. Fõ feladatuk a NATO
munkabizottságaiban folyó tevékenység, valamint a szövetség döntéseinek
elõkészítése és támogatása.

A Katonai Bizottság a NATO a legmagasabb rangú katonai szerve. Felelõs
mindazon javaslatok megtételéért, amelyeket a közös védelem érdekében
szükségesnek tartanak. Irányítja a NATO fõparancsnokságait. Elnöke részt
vesz az Észak-atlanti Tanács, a Védelmi Tervezõ Bizottság és a Nukleáris Terve-
zõ Csoport ülésein. Tagjai a tagországok haderõinek vezérkari fõnökei. Évente
legalább két alkalommal ülésezik.
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A Katonai Bizottság munkáját a Nemzetközi Katonai Törzs támogatja.
A NATO egyesített katonai szervezete adja a kereteket a tagországok védel-

mének biztosításához. A szervezet érdekszférájához tartozó térségeket katonai
parancsnokságok hálózata fedi le (ezek száma jelenleg 20). A katonai parancs-
nokságok megteremtik a feltételeket a fegyveres erõk közös gyakorlataihoz, a
távközlési és információs rendszerek mûködtetéséhez, a légvédelem, a logisz-
tikai támogatások terén megvalósuló együttmûködéséhez, az eljárások és a fel-
szerelés szabványosításához, illetve közös felhasználásához.

6. A NATO feladatai a 21. század elsõ évtizedében

FELADAT: Idézzétek fel, hogy milyen biztonsági kihívásokkal kell szembenéznie Magyarország-
nak! Csoportosítsátok ezeket aszerint, hogy jelenleg Magyarország szempontjából melyiket
tartjátok a leginkább veszélyesnek, és melyiket kevésbé!
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FELADATOK
1. Vitassátok meg, hogy a NATO mûködési elvei miért tekinthetõk demokratikusnak?

Milyen elõnyökkel jár az, ha egy védelmi szövetség konszenzusos módon hozza meg
döntéseit? Milyen veszélyei lehetnek ugyanekkor ennek?

2. Keressétek meg az interneten, hogy kik töltik be jelenleg a NATO legfontosabb szer-
veinek vezetõ tisztségeit (fõtitkár, Katonai Bizottság elnöke)!

3. Gyûjtsetek információt arra vonatkozóan, hogy Magyarország jelenleg hol és hány
NATO-misszióban vesz részt!

ÖSSZEFOGLALÁS
A NATO politikája a gyakorlatban mindig azt jelenti, amiben a szövetség valamennyi tag-
állama egyetért.

A szövetségen belüli közös határozathozatal konszenzuson alapul, vagyis a tagál-
lamok kölcsönösen figyelembe veszik egymás érdekeit is.

Azok az országok, amelyek beléptek a NATO-ba, a kollektív védelemért cserébe azt
vállalták, hogy a konszenzusos eljárást nem annyira vétójogként, hanem a megállapodá-
sok kialakítására vonatkozó politikai kötelezettségként értelmezik.

A NATO legfontosabb szervei: az Észak-atlanti Tanács, a Védelmi Tervezõ Bizottság,
a Nukleáris Tervezõ Csoport, a Nemzetközi Titkárság, a Katonai Bizottság és a Nemzet-
közi Katonai Törzs.

1. Hogyan változott a NATO?
2. Mi az „out of area” misszió?
3. Melyek a NATO elõtt álló új típusú kihívások?



A változó NATO
A NATO 2009-ben volt hatvanéves. A szövetség azért tudott fennmaradni hat
évtizeden át, mert szervezeti, katonai és politikai fejlõdése szorosan kapcsoló-
dott a mindenkori nemzetközi helyzet alakulásához. Változását leginkább stra-
tégiai koncepcióiban érhetjük tetten. A hidegháború éveiben (1949–1990) fõ cél-
ja értelemszerûen a Szovjetunió vezette kommunista tábor katonai és politikai
féken tartása volt. Ezt kezdetben a tömeges megtorlás stratégiájával (1949–1967),
majd pedig a rugalmas reagálás és válságkezelés stratégiájával (1967–1991) remélte
elérni.

A tömeges megtorlás koncepciója értelmében a tagállamok bármelyike ellen
irányuló katonai támadás esetén az agresszornak számolnia kellett nukleáris
fegyverek bevetésével a NATO részérõl. Az 1962. októberi kubai rakétavál-
ság azonban nagyon is valószerû közelségbe hozta az esetleges nukleáris hábo-
rút. Ez az Egyesült Államok vezetését arra ösztönözte, hogy a tömeges megtor-
lás doktrínája helyett egy olyan új katonai tervet dolgozzon ki, amely a merev
nukleáris szembenállás helyett rugalmasabb alternatívát kínál a válságok keze-
lésére.

Az 1967-ben elfogadott rugalmas reagálás és válságkezelés értelmében a NATO
minden katonai kihívásra kezdetben közvetlen védekezéssel, ennek kudarca
esetén hagyományos fegyverekkel való támadással válaszol, és csak végsõ
megoldásként alkalmazza a korábban elsõdlegesnek tekintett általános nuk-
leáris csapást. Bár eleinte – fõként Európában – a rugalmas reagálás katonai vo-
natkozásai voltak elõtérben (pl. a rakétatelepítések), az új stratégia valójában a
politikát és a diplomáciát tette a válságkezelés fõ eszközévé. A hidegháború be-
fejezõdésével pedig a politikai válságkezelés vált a NATO egyik kulcsfontossá-
gú funkciójává.

A Varsói Szerzõdés és a Szovjetunió széthullását követõen, 1991 novembe-
rében Rómában hagyták jóvá a NATO új stratégiai koncepcióját. Az új stratégia
elfogadására egy olyan új helyzetben került sor, amelyben a korábbi idõszakkal
ellentétben nem a katonai fenyegetés jelentette a legfõbb veszélyt a szövetség
számára. Ennek megfelelõen a szövetség vezetõi legfontosabb célként a kelet-
közép-európai országok, illetve a Szovjetunió felbomlása után létrejövõ új álla-
mok demokratizálódásának elõsegítését tûzték célul maguk elé. Azért, hogy
„egyetlen ország se gyakorolhasson nyomást egyetlen más európai országra
sem, és fölénye révén ne kényszeríthesse rá az akaratát sem erõszak alkalmazá-
sával, sem pedig az erõszakkal való fenyegetéssel”.

Ezzel párhuzamosan a NATO-tagállamok – és a volt Varsói Szerzõdés tagál-
lamai is – jelentõsen csökkentették haderejüket és fegyverzeteiket, ideértve
atomfegyvereiket is. A NATO szárazföldi csapatainak létszáma 25, a haditenge-
részeti egységek több mint 10, a légiflotta pedig mintegy 25 százalékkal csök-
kent. 1991 és 1993 között a szövetségesek több mint 80 százalékkal csökkentet-
ték szárazföldi telepítésû nukleáris fegyvereik számát.
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Az „out of area” missziók
A NATO hidegháború utáni tevékenységében az egyik legnagyobb változást
a felelõsségi körzetén kívül („out of area”) – vagyis tagállamainak területén kívül –
végrehajtott mûveletei jelentették. Elõször az 1991–1995 között zajló délszláv
háború kapcsán vetõdött fel az a kérdés, vajon milyen erõ képes megfékezni
a harcokat, különösen olyankor, amikor ezeknek ártatlan civil lakosok esnek ál-
dozatul. A Varsói Szerzõdés felbomlása után a NATO maradt az egyetlen olyan
nemzetközi szervezet a nemzetközi porondon, amely erre alkalmas katonai
erõvel rendelkezett. A nemzetközi közösségben lényegében konszenzus ala-
kult ki azzal kapcsolatban, hogy a szövetség vállalja fel a délszláv háború meg-
fékezésének feladatát.

Az elsõ ilyen katonai mûveletekre a Jugoszlávia elleni nemzetközi büntetõ-
rendelkezések (szankció, embargó) betartatása kapcsán került sor 1993 júniu-
sától. 1994-ben és 1995 elsõ felében – az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) fel-
hatalmazása alapján – a NATO már erõt is alkalmazott korlátozott légicsapások
formájában boszniai szerb katonai célpontok ellen, válaszul az ENSZ BT hatá-
rozatainak megsértésére.

A délszláv háborút lezáró daytoni békét követõen – szintén az ENSZ BT fel-
hatalmazása alapján – ugyancsak a NATO irányította a boszniai béke- és stabi-
lizációs mûveleteket 1995 decemberétõl 1996 decemberéig az IFOR, 1996 de-
cemberétõl 2004 decemberéig pedig az SFOR keretében.

1999. március 24. és június 10. között a szövetség újra légicsapásokkal kény-
szerítette rá Jugoszláviát a koszovói szerb katonai mûveletek leállítására.
A NATO-nak ezt az akcióját azonban komoly nemzetközi kritika érte, mivel az
akcióhoz a szövetség – a BT-tag Oroszország és Kína ellenállása miatt – nem
szerezte meg az ENSZ jóváhagyását. A légi háborút követõen ugyanakkor a
szövetség felhatalmazást kapott az ENSZ-tõl a koszovói stabilizálást célul tûzõ
KFOR misszióra.

A felelõsségi körzeten kívüli válságkezelõ mûveleteket a szövetség 1999-ben
Washingtonban elfogadott új stratégiai koncepciója tette a NATO hivatalos po-
litikájává. Az új koncepció kimondta azt is, hogy a jövõben a tagállamok kato-
nai képességeit is ehhez kell igazítani. A felelõsségi körzeten kívüli válságkeze-
lõ mûveletek stratégia szintû hivatalos felvállalásával a szövetség jelentõsen
módosította a hidegháborúra jellemzõ, területcentrikus biztonságfelfogását, 
és elfogadta, hogy a NATO-tagállamok érdekeinek védelme és képviselete is 
a szövetség feladata.

A NATO és az új típusú kihívások
A hidegháború végével megváltozott biztonságpolitikai környezetet elemezve
a NATO egy sor új biztonsági kihívást is azonosított. A szövetség egyik legfon-
tosabb felismerése az volt, hogy az 1990-es évektõl a biztonságot fenyegetõ
konfliktusok és folyamatok egy része az államok mûködési zavaraihoz kapcsolha-
tó. Konfliktusok ugyanis leggyakrabban olyan államokban jelentkeztek, ahol a
központi hatalom meggyengült, és nem volt ereje garantálni a társadalom egé-
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sze által elvárt biztonságot és gazdasági fejlõdést. Ezekben az országokban 
a központi hatalom meggyengülése gazdasági és szociális válságot idézett elõ.
Ez lehetõséget adott a társadalom bizonyos közösségeinek és csoportjainak
arra is – például az állammal nem rendelkezõ nemzeteknek, a hatalmat meg-
ragadni kívánó politikai csoportosulásoknak, a terrorista szervezeteknek, 
a szervezett bûnözõi csoportoknak stb. –, hogy saját céljaikat erõszakos, fegy-
veres úton, államon belüli vagy akár államok közötti konfliktusokat gerjesztve
érjék el. A fegyveres konfliktusok, a gazdasági és szociális válságok veszélyes
folyamatokat (pl. menekültáradatot) indítottak el. A központi hatalom gyenge-
sége pedig felbátorította a terrorista és a szervezett bûnözõi csoportokat, ame-
lyek pedig nem csupán az adott országot és környezetét, de távolabbi térségek
biztonságát is fenyegetik.

A NATO felelõsségi körzetén kívüli misszióinak egy része épp a fenti prob-
lémákat kívánja orvosolni. A szövetség az 1990-es évek második felétõl a béke-
fenntartás mellett egyre inkább olyan stabilizációs mûveleteket kezdeményez
és hajt végre, amelyeknek célja a központi kormány hatalmának, az állam nor-
mális mûködésének visszaállítása. Ezek a feladatok ugyanakkor csak részben
katonai jellegûek, így a NATO-nak egyre inkább együtt kell mûködnie az erre
szakosodott vagy az ilyen képességekkel rendelkezõ nemzetközi szervezetek-
kel (pl. az ENSZ-szel és az Európai Unióval). 

A szövetség számára komoly kihívást jelent az is, hogy miközben az atom-
fegyverek több mint 95 százalékával rendelkezõ két legnagyobb állam – az
Egyesült Államok és Oroszország – a hidegháborút követõen jelentõsen csök-
kentették atomarzenáljukat, bizonyos országok (pl. Észak-Korea és Irán) atom-
fegyverek és tömegpusztító fegyverek, illetve hordozóeszközeik megszer-
zésére, elõállítására törekszenek annak érdekében, hogy javítsák regionális
hatalmi pozícióikat. E fegyverek azonban agresszív politikai vezetõk vagy ter-
rorcsoportok kezébe jutva komoly fenyegetést jelenthetnek az adott állam szû-
kebb vagy tágabb környezetére. A NATO ezért kulcsfontosságú céljának tekinti
az atom- és a tömegpusztító fegyverek elterjedésének (proliferációjának) megakadályo-
zását is. 

Az Egyesült Államok elleni 2001. szeptember 11-i terrortámadások – ame-
lyek csaknem 3000 ártatlan civil halálát okozták – a nemzetközi terrorizmus elleni
küzdelmet is a NATO biztonságpolitikájának egyik központi kérdésévé tették.
A terrortámadásokat követõen a szövetség – történetében elõször – életbe lép-
tette az Észak-atlanti Szerzõdésnek a kollektív védelemrõl szóló 5. cikkét, majd
megkezdte a terrorizmus elleni fellépés különbözõ politikai és katonai elemei-
nek kidolgozását. A terrorizmus elleni fellépés célját a szövetség megjelenítette
a folyamatban lévõ, illetve az újonnan indított mûveleteiben is. Ez utóbbiak
közé tartozik például a NATO 2001 októberében megkezdett földközi-tengeri
hajózást ellenõrzõ mûvelete (OAE), illetve a 2002 januárjában megindított af-
ganisztáni stabilizációs misszió (ISAF).
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A 21. századra a számítógépes hálózatok, az informatikai rendszerek és az
internet a modern társadalmak és a modern világgazdaság mûködésének nél-
külözhetetlen eszközeivé váltak. A legfejlettebb országokban ezek mûködtetik
a közlekedést, a pénzügyi, az egészségügyi, az energetikai rendszereket, és 
az állami közigazgatásban is nélkülözhetetlenek. A világháló teszi lehetõvé 
a nemzetközi pénzügyi rendszer állandó mûködését is (pl. tõzsdék, bankok).
Mivel az informatikai rendszerek meghibásodása, netán összeomlása felmér-
hetetlen károkat okozhat egy társadalom számára, védelmük ma már kulcsfon-
tosságú az állam biztonsága szempontjából.

A számítógépek világméretû terjedésével párhuzamosan az 1990-es évek
végétõl egyre gyakoribbá vált, hogy bizonyos csoportok, olykor kormányok el-
lenséges szándékkal számítógépes támadást indítanak más országok informa-
tikai rendszerei ellen. E jelenséget a biztonságpolitikai szakirodalom cyber-
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bûnözésnek nevezi. 2007 óta a NATO a cyberbûnözés elleni fellépést is fontos cél-
jának tekinti.

Az energiabiztonságot (egy adott állam energiaellátását és az energiabeszer-
zés állandó biztosítását), valamint az éghajlatváltozásból eredõ biztonsági problé-
mákat a NATO szintén kihívásként azonosította. Tekintettel azonban arra, hogy
e kihívások nem katonai jellegûek, a tagállamok ezek kezelése érdekében nem
a NATO keretei között lépnek fel.

7. A terrorizmus elleni küzdelem

FELADAT: Idézzétek fel, mit tanultatok a jakobinus diktatúráról, és milyen összefüggésben
hallottátok Gavrilo Princip nevét! Nézzetek utána az interneten, hogy mi történt 2001. szep-
tember 11-én! Készítsetek rövid beszámolót a történtekrõl!
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FELADATOK
1. Beszéljétek meg, miért maradhatott hatékony a NATO hat évtizeden keresztül!
2. Beszéljétek meg, miért került sor a NATO „out of area” mûveleteire! Nemzetközi ér-

telemben mi tette törvényessé õket?
3. Miért kell összefognia a NATO-nak más nemzetközi szervezetekkel az államok mûkö-

dési zavaraiból fakadó biztonsági kihívásokkal kapcsolatban?
4. Vessétek össze a Magyarországot és a NATO-t érintõ biztonsági kihívásokat!

ÖSSZEFOGLALÁS
A NATO azért tudott fennmaradni hat évtizeden át, mert szervezeti, katonai és politikai
fejlõdése szorosan kapcsolódott a mindenkori nemzetközi helyzet alakulásához.

A NATO hidegháború utáni tevékenységében az egyik legnagyobb változást a tag-
államainak területén kívül („out of area”) végrehajtott mûveletei jelentették. Ezekre
– egyetlen kivételtõl eltekintve – mindig ENSZ-felhatalmazás alapján került sor.

A felelõsségi körzeten kívüli válságkezelõ mûveletekben a hidegháborúra jellemzõ,
területcentrikus biztonságfelfogás jelentõs módosulása tükrözõdik. A NATO nem csu-
pán tagállamainak területét, de érdekeit is védi és képviseli.

Az 1990-es évektõl a biztonságot fenyegetõ kihívások jelentõs része (pl. a regionális
konfliktusok, a terrorizmus, a nemzetközi szervezett bûnözés, a migráció) az államok
mûködési zavaraihoz kapcsolható.

A szövetség számára komoly, új típusú kihívást jelent a tömegpusztító fegyverek
proliferációja, a terrorizmus és a cyberbûnözés.

1. Mi a terrorizmus?
2. Kit fenyeget a terrorizmus?
3. Milyen eszközökkel küzd a világ a terrorizmus ellen?
4. Mi a szerepe a katonáknak a terrorizmus elleni küzdelemben?



A terrorizmus fogalma
A terrorizmus – a szó a latin ijedtség, rémület jelentésû fõnévbõl származik – vé-
gigkísérte az emberiség történetét. A „társadalomra kényszerített rettegés” ér-
telmében a kifejezés a nagy francia forradalom – a jakobinus diktatúra – óta
használatos. Bár a fogalomnak nincs olyan nemzetközi jogi definíciója, amely-
lyel kapcsolatban széles körû egyetértés alakult ki, tartalmilag a terrorizmus
fegyvertelen, civil emberek vagy vagyontárgyaik ellen politikai szándékból 
elkövetett, válogatás nélküli erõszakot jelent. A közös definíció hiányában 
a nemzetközi jog azt igyekszik meghatározni, hogy mi nem terrorizmus. Így 
az idegen megszállás ellen vívott nemzeti felszabadító és függetlenségi harcot,
a demokratikus és emberi jogok érvényesülése érdekében felvállalt küzdelmet
a nemzetközi jog nem tekinti terrorista cselekménynek. A nemzetközi doku-
mentumok azt is hangsúlyozzák, hogy a terrorizmus nem köthetõ egyetlen
valláshoz, nemzetiséghez vagy kultúrához sem, és ilyen állítás nem igazolható
azzal sem, ha ezek nevében követnek el ilyen cselekményeket.

Minden ország büntetõtörvénykönyve tartalmazza azt, mit tekint az adott
társadalom terrorcselekménynek, illetve terrorista tevékenységnek. A cselek-
mények között leggyakrabban a következõket találhatjuk: gyilkosság, túszej-
tés, repülõgép-eltérítés, autóba rejtett pokolgépek, öngyilkos bombarobbantás,
merénylet és tömeggyilkosság. Vagyis többnyire olyan, politikai okokból elkö-
vetett cselekményeket jelölnek meg terrorista cselekményként, amelyek
egyébként is bûncselekményeknek minõsülnek. Továbbá terrorista tevékeny-
ségnek tekintik a terrorista csoporthoz való tartozást tagként vagy vezetõként,
a terrorista cselekmények és szervezetek pénzügyi és egyéb támogatását, a
közvélemény megfélemlítését vagy fenyegetését, a létfontosságú köz- vagy
magánszolgáltatások és rendszerek megrongálását is.

A terrorfenyegetettségrõl
A statisztikai adatok azt mutatják, hogy a világ különbözõ térségeinek terror-
fenyegetettsége igen eltérõ. 2001 óta a világ terrorcselekményeinek mint-
egy nyolcvan százalékát a közel-keleti és dél-ázsiai térség országaiban követték
el: ezek a régiók adták a terrorizmus halálos áldozatainak mintegy nyolcvan
százalékát is. A legtöbb halálos áldozatot követelõ terrortámadásra az Egyesült
Államokban került sor: 2001. szeptember 11-én az al-Káida nevû terrorszer-
vezet repülõgépekkel hajtott végre öngyilkos terrortámadást a New York-i Vi-
lágkereskedelmi Központ (World Trade Center) és az amerikai hadügyminisz-
térium (Pentagon) washingtoni épülete ellen, ami csaknem 3000 halálos
áldozatot követelt. A merényletben kilencven nemzet állampolgárai vesztették
életüket.

Európában évente átlagosan mintegy ötszáz terrorcselekményt jegyeznek
fel, ezek többségét – átlagosan 85 százalékát – a spanyol és francia szeparatista
mozgalmak fegyveres szervezetei követik el. A terrorcselekmények mintegy 
öt százaléka a szélsõbaloldali mozgalmak számlájára írható, fõként Spanyol-
országban, Olaszországban és Görögországban. Jóllehet a 2004. március 11-i,
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191 halálos áldozatot követelõ madridi, és a 2005. július 7-i, 56 halálos áldozatot
követelõ londoni terrortámadásokat követõen az európai közvélemény igen
súlyos fenyegetésként érzékeli a szélsõséges iszlám terrorszervezetek tevé-
kenységét, 2006 és 2008 között mindössze öt, általuk elkövetett terrorcselek-
ményt jegyeztek fel az Európai Unió tagállamai. Európán belül Kelet-Közép-
Európa a legkevésbé terrorfenyegetett térség, jóllehet politikailag motivált –
például Molotov-koktéllal (benzinnel töltött palackkal) elkövetett – támadá-
sokra ezekben az országokban is volt már példa.

A fenyegetettség komoly mértékben függ attól is, milyen típusú terroriz-
mussal állunk szemben. A világ terrorcsoportjainak túlnyomó többsége nap-
jainkban is a „lokális terrorizmus” kategóriájába tartozik, vagyis csupán nem-
zeti szinten tevékenykedik, nem fenyegetve más országokat (például a baszk
ETA). Bár a fennmaradók egy részének hatóköre regionális, esetleg régiókon is
átívelõ, az esetek túlnyomó többségében itt is viszonylag pontosan behatárol-
ható az a terület, amelyet fenyegetnek (ilyenek például a közel-keleti terrorista
csoportok). 2001 szeptembere óta számolnunk kell az úgynevezett globális ter-
rorizmussal is, ám az ilyen csoportok és szervezetek száma rendkívül csekély
az elõbbi kategóriákhoz képest (például az al-Káida).

A jövõ szempontjából a nemzetközi közösség számára azok a terrorszerve-
zetek jelentik a legnagyobb kihívást, amelyek nem csupán hagyományos, ha-
nem tömegpusztító (biológiai, vegyi vagy nukleáris) fegyverekkel is képesek
lehetnek terrortámadásokat elkövetni.

A terrorizmus elleni küzdelem
A terrorizmus elleni küzdelem terén jóval nagyobb az egyetértés a nemzetközi
közösségen belül. Általánosan elfogadott, hogy a jelenséggel szemben csak 
összetetten – rendészeti-adminisztratív, jogi, hírszerzési-titkosszolgálati, politi-
kai-diplomáciai, gazdasági-pénzügyi, társadalompolitikai, kommunikációs és
katonai eszközöket egyaránt felhasználva – lehet igazán hatékonyan fellépni.

A rendészeti adminisztratív eszközök közé tartozik például a terrorakciók
szempontjából vonzó célpontok fokozott védelme, a jobban koordinált vízum-
kiadás és a határrendészet szigorítása. A jogi lépések jó példái a különbözõ ter-
rorellenes törvények. A politikai-diplomáciai erõfeszítések azt célozzák, hogy
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minél több ország csatlakozzon a nem-
zetközi terrorizmusellenes küzdelem-
hez. A gazdasági-pénzügyi intézke-
dések fõ célja a terrorizmus finanszí-
rozásának megakadályozása, például
az adóparadicsomok felszámolása, 
a számlák ellenõrizhetõbbé tétele, és
általában a kétes tevékenységek fedõ-
szerveként mûködõ szervezetek foko-
zottabb ellenõrzése.

A társadalompolitika terén az álla-
mok a terrorizmust tápláló, kiváltó
vagy toleráló társadalmi jelenségekkel
szállnak szembe. Például a rassziz-
mussal, az elõítéletekkel szembeni fel-
lépéssel, a terrorizmusra fogékony rétegek társadalmi beilleszkedésének elõse-
gítésével, vagy annak tudatosításával, hogy a terrorizmus elleni küzdelem
nem civilizációk vagy vallások ellen folyik. Ez utóbbi tudatosításában kulcssze-
repe van a kommunikációnak, amely emellett azt is igyekszik megmagyarázni,
hogy a konfliktusok és a politikai viták megoldásának elfogadhatatlan eszköze
a terrorizmus.

Abban is egyetértés mutatkozik, hogy a terrorizmus elleni küzdelemnek há-
rom kulcsfontosságú területe van:
• a védekezõ – az emberek, a közélet, az épületek, az ellátási hálózatok sebez-

hetõségének csökkentésére irányuló – terrorizmus-elhárítás;
• a terrortámadások megelõzésére irányuló – a terroristák azonosítása, feltar-

tóztatása és felszámolása útján történõ – terrorizmus-felszámolás;
• a terrortámadást követõen kialakult katasztrófahelyzet vagy szükséghely-

zet megoldását és stabilizálását célzó következménykezelés.

Fontos azonban azt is tudnunk, hogy a terrorizmus nem számolható fel
véglegesen, csupán visszaszorítható, és fenyegetésének mértéke csökkenthetõ.

A haderõk szerepe a terrorizmus elleni küzdelemben
Az Egyesült Államok a 2001. szeptember 11-i terrortámadásra válaszul megin-
dított afganisztáni háborúját követõen az a nézet erõsödött meg, hogy a terro-
rizmus elleni küzdelemben kulcsfontosságú szerepe van a katonáknak. A tör-
ténelmi tapasztalatok azonban ellentmondanak ennek. Az 1968 és 2006 között
megszûnt 404 terrorcsoportból ugyanis 136 forgácsolódott szét önmagától,
114-et számoltak fel politikai eszközökkel (tárgyalás, illetve a politikai életbe
való bevonásuk révén), 107-nek rendõrségi és titkosszolgálati eszközökkel (ve-
zetõik letartóztatása vagy likvidálása révén) vetettek véget, 27 csoport aratott
gyõzelmet (vagyis követelései és céljai teljesültek), és csupán 20-at sikerült fel-
számolni katonai erõvel. Ez azt jelenti, hogy a tevékenységét befejezõ 268 ter-
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rorszervezet 43 százaléka politikai folyamat, 40 százaléka pedig a rendõri és tit-
kosszolgálati módszerek hatékony alkalmazásának eredményeként szûnt
meg. Tíz százalékukat minden törekvés ellenére sem sikerült legyõzni, és csu-
pán hét százalékukat számolták fel katonai eszközökkel.

Ma már általánosan elfogadott nézet, hogy a terrorizmusellenes küzdelem
elsõsorban nem a haderõk feladata, jóllehet a katonai képességek nélkülöz-
hetetlenek lehetnek e küzdelemben. A katonákra a terrorizmus elleni fellépés
során olyan feladatok hárulhatnak, mint az objektumok õrzése, védelme, 
ellenõrzõ-áteresztõ pontok mûködtetése, készültségi szolgálatok aktivizálása,
rendszabályok foganatosítása, információszerzés és feldolgozás, és olykor 
a fegyverek alkalmazása. A csapatok részt vehetnek a terrorcselekmények 
következményeinek felszámolásában is. Ennek során  közremûködhetnek a
lakosság mentésében, ellátásában, egyes körzetek és területek lezárásában, va-
lamint szállítási feladatok végrehajtásában.
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ÖSSZEFOGLALÁS
A terrorizmus fegyvertelen, civil emberek vagy vagyontárgyaik ellen politikai szándékból
elkövetett, válogatás nélküli erõszak.

A terrorizmus nem köthetõ egyetlen valláshoz, nemzetiséghez vagy kultúrához sem.
A terrorista akciók mellett terrorista tevékenység a terrorista csoporthoz való tarto-

zás, a terroristák pénzügyi és egyéb támogatása, a közvélemény megfélemlítése vagy
fenyegetése. A világ különbözõ térségeinek terrorfenyegetettsége igen eltérõ, legfe-
nyegetettebbek a közel-keleti és dél-ázsiai országok.

A legtöbb halálos áldozatot követelõ terrortámadásra az Egyesült Államokban került
sor 2001. szeptember 11-én. A terrorizmussal szemben csak összetetten – rendészeti-
adminisztratív, jogi, hírszerzési-titkosszolgálati, politikai-diplomáciai, gazdasági-pénz-
ügyi, társadalompolitikai, kommunikációs és katonai eszközöket egyaránt felhasználva –
lehet igazán hatékonyan fellépni.

A terrorizmusellenes küzdelem elsõsorban nem a haderõk feladata, de a katonai ké-
pességek nélkülözhetetlenek lehetnek benne.

FELADATOK
1. Az internet segítségével keressetek különbözõ definíciókat a terrorizmusra!
2. Vitassátok meg a következõ kijelentést: „aki az egyik oldalon terrorista, az a másikon

szabadságharcos”! Vajon hozzájárulhat-e ez a szemlélet a terrorizmus fogalom tisz-
tázatlanságához?

3. Soroljatok fel konkrét példákat a terrorizmusellenes fellépés rendészeti-adminisztra-
tív, jogi, hírszerzési-titkosszolgálati, politikai-diplomáciai, gazdasági-pénzügyi, társa-
dalompolitikai, kommunikációs és katonai eszközeinek alkalmazására!

4. Nézzétek meg „A királyság” címû filmet, és beszéljétek meg a látottakat!



8. Az Európai Unió létrejötte, bõvítésének állomásai

FELADAT: Idézzétek fel, milyen országok közötti összefogásról, szövetségrõl tanultatok törté-
nelmi tanulmányaitok során! Idézzétek fel, melyek voltak az úgynevezett közös ügyek az
Osztrák–Magyar Monarchia idõszakában!

Az Európai Unió és az európai integráció fogalma
Az Európai Unió (EU) az európai integrációs folyamat eredményeként 1992-ben
létrejött nemzetközi szervezet. Az integráció általánosságban egyesülés, beillesz-
kedés, egyes részek egésszé kapcsolása, így az európai integráció az európai
nemzetállamok és nemzetgazdaságok önkéntes gazdasági és politikai össze-
fogását, összefonódását, a gazdaság és a pénzügy területén egyetlen egységgé
alakulását jelenti. Az önkéntesség hangsúlyozása azért fontos, mert az integrá-
ció az adott nemzetgazdaság önállóságának, önálló döntési lehetõségei jelentõs
részének elvesztéséhez vezet. Az Európai Uniót mindmáig sajátos kettõsség
jellemzi. Egyes – fõként a politikai természetû – területeken a döntéshozatali
folyamatokban a tagállamoknak, illetve ezek kormányainak a szerepe és meg-
állapodása a döntõ (ebben az értelemben az EU a „nemzetállamok Európája”).

Más területeken – fõként a gazdaság és a pénzügy terén – a közösségi, 
a „nemzetek feletti” szervek fontossága és hatásköre a meghatározó (ebben az
értelemben az EU egy „nemzetek feletti Európa”). Az EU kormányközi dimen-
ziójának legfontosabb szerve a tagállamok állam- és kormányfõit (illetve meg-
bízottaikat) tömörítõ Európai Tanács. A közösségi, illetve nemzetek feletti di-
menzió legfontosabb szerve az Európai Bizottság. Míg az elõbbi a tagállamok
érdekeit jeleníti meg és hangolja össze, az utóbbi mindig az Európai Unió egé-
szének érdekeit képviseli és tartja szem elõtt, jóllehet ennek tagjait, az EU-biz-
tosokat is a tagállamok delegálják. Az Európai Unió mindenekelõtt gazdasági
értelemben integrált, vagyis nemzetek feletti, politikai értelemben azonban
döntõen továbbra is kormányközi alapon mûködik, vagyis „nemzetállamok
Európája”.

Az integráció világjelenség: a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szerint
napjainkban a világon mintegy 130 regionális szervezet van, amely tevékeny-
sége keretének valamilyen integrációs alapforma (szabadkereskedelmi övezet,
vámunió, gazdasági unió) létrehozását tûzte célul.

Hogyan jött létre az Európai Unió?
Az európai egység ideája több évszázados gondolat, eszmei és politikai irány-
zat, de az intézményesített Európa létrehozására csak a második világháború
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1. Mi az Európai Unió, és mi az európai integráció?
2. Hogyan jött létre az Európai Unió?
3. Hogyan fejlõdött az európai integráció?
4. Hogyan bõvült ki az Európai Unió?



tanulságai teremtették meg a reális
alapot. A világháború után kettésza-
kadó Európa nyugati felében hamar
felismerték, hogy a kétpólusú világ-
rendszerben az európai kontinens
csak egységben lehet versenyképes, és
csak akkor növelheti politikai és gaz-
dasági befolyását, ha közösen kísérli
meghaladni a világháborúkat kirob-
bantó nemzetállami ellentéteket. Az
európai államok az 1950-es évek ele-
jén tehát annak érdekében kezdtek
integrálódni, hogy tartós stabilitást és
jólétet biztosítsanak a kontinensnek,
és közösen jobban érvényesíthessék
érdekeiket.

Az Európai Unió az Európai Közösségekre alapulva jött létre. Az Európai
Közösségek alatt három önálló integrációs szervezetet értünk. Mindhárom
szervezetet hat ország – Németország, Franciaország, Olaszország, Belgium,
Hollandia és Luxemburg – alapította.

Az 1951-ben aláírt párizsi szerzõdés eredményeképpen jött létre az Európai
Szén- és Acélközösség (Montánunió). Ennek az integrációnak a célja az európai bé-
ke megvalósítása, a szén- és acélipar terén a közös piac megteremtése volt. 
A szerzõdés 1952-ben lépett életbe, határozott idõre, 50 évre szólt, s bár 2002-
ben lejárt, rendelkezéseinek többsége az Európai Közösség keretei között ma is
érvényes.

Az 1957. március 25-én aláírt római szerzõdés hozta létre az Európai Gazda-
sági Közösséget (EGK). Az EGK fõ célja a gazdasági együttmûködés elõsegítése,
a közös piac teljes körû megvalósítása volt. Ugyancsak ez a szerzõdés hozta lét-
re az Európai Atomenergia Közösséget (Euratom), amely az atomenergia békés fel-
használását tekinti fõ célkitûzésének. Mindkét szerzõdés 1958-ban lépett élet-
be, és határozatlan idõre szól.

Az Európai Uniót az 1992. február 7-én aláírt maastrichti szerzõdés hozta
létre, amely 1993. november 1-jén lépett hatályba. A szerzõdés az EGK-t Euró-
pai Közösségre nevezte át. Az Európai Unió létrejöttével nem szûntek meg 
a korábbi közösségek, az Európai Unió elnevezést az európai integráció egé-
szére használjuk.

Az európai integráció lépcsõfokai
Az említett szerzõdések mögött természetesen az európai integráció fejlõdési
folyamata húzódik meg. Ennek lépcsõfokai a következõk:
• Preferenciális (kedvezményes) övezet. Ennek részesei kedvezményeket nyújta-

nak egymásnak, hogy megkönnyítsék a partnerországból származó áruk
bejutását a piacukra. Az utóbbi két-három évtizedben inkább az egyoldalú
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8a Az Európai Parlament ülésterme

FELADAT: Nézzetek utána, hogy a 2009-es 
választások után az egyes tagországoknak
hány parlamenti képviselõje van!



preferenciák terjedtek el, amelyek a gazdasági segítségnyújtás egyik formá-
jává váltak. 1971-tõl az Európai Unió például egyre több fejlõdõ ország – el-
sõsorban ipari – termékeit vámmentesen engedi be saját piacaira.

• Szabadkereskedelmi övezetrõl akkor beszélünk, ha két vagy több ország szer-
zõdést köt arról, hogy ipari termékeiket kölcsönösen vámmentesen szállít-
hatják egymás piacaira, de a többi országgal szemben mindenki önállóan
alakíthatja ki vámpolitikáját. A szabadkereskedelmi övezet legismertebb
példája az 1961-ben létrejött Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA),
de ilyen a visegrádi országok által 1992-ben megkötött Közép-európai Sza-
badkereskedelmi Megállapodás (CEFTA) is.

• Vámunió akkor jön létre, ha a benne részt vevõ országok nemcsak az egymás
közötti vámokat bontják le, hanem közös vámokat is megállapítanak a kí-
vülálló országokból származó árukra. A vámunió általában a mezõgazdasá-
gi termékekre és a szolgáltatásokra is vonatkozik. Ilyen megállapodás volt
érvényben 1948-tól a Benelux államok között, illetve fennállásának elsõ tíz
éve alatt ilyen rendszert épített ki az Európai Gazdasági Közösség is.

• Közös piacról abban az esetben beszélhetünk, ha a benne részt vevõ országok
már nemcsak az árucikkek és a szolgáltatások, hanem a munkaerõ és a tõke
szabad áramlását is biztosítják egymás számára. Ez esetben a partnerorszá-
gok állampolgárai munkát vállalhatnak, üzemeket létesíthetnek és vásárol-
hatnak egymás országaiban, illetve megtakarításaikat és pénzüket is elhe-
lyezhetik a partnerországok bankjaiban.

• Egységes („belsõ”) piacról akkor beszélünk, ha a szervezeten belül szinte telje-
sen megszûnik a nemzeti piacok elkülönülése és a partnerországokban való
értékesítés, illetve beszerzés alig különbözik a hazai piacon való eladástól és
vásárlástól. Az alig egy évtizeddel ezelõtt megszületett fogalom mögött,
amely az Európai Közösségben 1993-ra jött létre, a határforgalom ellenõrzé-
sének megszüntetésére, a szabványok és a minõségi elõírások egységesíté-
sére, az egyes országok pénznemei különbözõségének és fõleg árfolyamaik
változékonyságának megszüntetésére való törekvés húzódik meg.

• A gazdasági unióban nemcsak az egységes piacnál említett különbségek tûn-
nek el a partnerországok között, de az unió tagállamai közös gazdaságpoli-
tikát követnek, és közös az unió tagállamainak pénzneme is. Egy ilyen gaz-
dasági és pénzügyi unió (EMU) megteremtését tûzte célul az 1992-ben aláírt
maastrichti szerzõdés.

• Az integráció legmagasabb foka a politikai unió, amely elméletileg egyetlen
közös államot feltételez. Bár az Európai Unió – többek között a közös kül- és
biztonságpolitika, illetve a bel- és igazságügyi együttmûködés terén – ma-
gán viseli a politikai unió jeleit, a nemzetállamiság jegyében fogant és kiala-
kult modern Európa esetében azonban ez a lépcsõfok – már ha egyáltalán
megvalósul – valószínûleg egy olyan államszövetséget, konföderációt jelent
majd, amelyben a részt vevõ államok megõrzik szuverenitásuk egy részét.
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Hogyan bõvült ki az Európai Unió?
Az Európai Uniónak jelenleg 27 tagállama van. Az egyes országok az alábbi
idõpontokban váltak az európai integráció szervezetének tagjává:
1957. Németország, Franciaország, Olaszország, Hollandia, Belgium, Luxem-

burg
1973. Nagy-Britannia, Dánia, Írország
1981. Görögország
1986. Portugália, Spanyolország
1995. Ausztria, Finnország, Svédország
2004. Magyarország, Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Ciprus, Észtország,

Lengyelország, Lettország, Litvánia, Málta
2007. Bulgária, Románia

9. Az Európai Unió biztonság- és védelempolitikája
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FELADATOK
1. Hasonlítsátok össze a NATO-t és az Európai Uniót, állapítsátok meg közös és eltérõ

vonásaikat!
2. Nézzétek meg a térképen, hogyan bõvült ki az Európai Unió! Vessétek össze a NATO-

bõvülés folyamatával!
3. Az internet segítségével készítsetek beszámolót Magyarország európai integrációhoz

való csatlakozásának folyamatáról!

ÖSSZEFOGLALÁS
Az Európai Unió (EU) az európai integrációs folyamat eredményeként 1992-ben, a
maastrichti szerzõdés alapján létrejött nemzetközi szervezet. Az integráció egyesülést,
beilleszkedést, egyes részek egésszé kapcsolását jelenti.

Az európai integráció az európai nemzetállamok és nemzetgazdaságok önkéntes
gazdasági és politikai összefogásának, összefonódásának, a gazdaság és pénzügy terü-
letén egyetlen egységgé alakulásának folyamata.

Az Európai Uniót sajátos kettõsség jellemzi: a politikai természetû területeken kor-
mányközi, a gazdaság és a pénzügy terén „nemzetek feletti” közösségi alapon mûködik.

Az integráció lépcsõfokai a következõk: preferenciális (kedvezményes) övezet, sza-
badkereskedelmi övezet, vámunió, közös piac, egységes („belsõ”) piac, gazdasági unió,
politikai unió.

Az integráció világjelenség: napjainkban mintegy 130 regionális szervezet van a világ-
ban, amely valamilyen integrációs alapforma létrehozását tûzte célul. Az Európai Unió-
nak jelenleg 27 tagállama van.

1. Mit jelent az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikája?
2. Miért van szüksége az Európai Uniónak biztonság- és védelempolitikára?
3. Hogyan jött létre és hogyan fejlõdött az európai biztonság- és védelempolitika?



FELADAT: Hasonlítsátok össze Európa 1989-ben és 2009-ben készült politikai térképét!
Milyen változásokat láttok, és ismereteitek alapján mivel magyarázzátok a változásokat? Is-
mételjétek át, mit tanultatok korábban a NATO kapcsán a kollektív védelemrõl és a válság-
kezelésrõl!

Az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikája
Az európai országok közötti külpolitikai együttmûködést az európai integráció
fejlõdése kényszerítette ki. A külgazdasági kapcsolatok (a közös vámpolitika, a
külkereskedelem, a segélypolitika, a szankciópolitika stb.), valamint az európai
országoknak a világgazdaságban és a világpolitikában betöltött egyre fonto-
sabb szerepe a gyakorlatban már az 1970-es évektõl szorosabbá tette az európai
integrációban részt vevõ országok külpolitikai együttmûködését. Ez a koope-
ráció az Európai Uniót létrehozó 1992-es maastrichti szerzõdésig az európai po-
litikai együttmûködés, EPE (angol elnevezése European Political Cooperation –
EPC) keretében valósult meg.

A külpolitikai együttmûködés erõsítésének a kétpólusú világrend 1990–
1991-ben bekövetkezett bukása – a kelet-közép-európai rendszerváltások, 
a Varsói Szerzõdés és a Szovjetunió felbomlása – adott újabb lendületet. Annak
érdekében ugyanis, hogy a kialakuló új világrendben az Európai Unió kedvezõ
versenyhelyzetbe kerülhessen, gazdasági súlyának megfelelõ vezetõ szerepet
tölthessen be, szükség volt az unió közös érdekeinek, értékeinek és független-
ségének megõrzésére és megerõsítésére. Ehhez elengedhetetlenné vált az EU
közös kül- és biztonságpolitikájának – KKBP (angol elnevezése Common
Foreign and Security Policy – CFSP) intézményesítése.

A KKBP-t a maastrichti szerzõdés tette az Európai Unió úgynevezett máso-
dik pillérévé. Az elsõ, közösségi alapon mûködõ pillért az Európai Közösségek,
míg a harmadik pillért a bel- és igazságügyi, vagyis a büntetõügyekben való
rendõri és bírói együttmûködés képezi.

A kül- és biztonságpolitika mindmáig azok közé a szakpolitikai területek kö-
zé tartozik, amelyeken a fontosabb jogosultságok a tagállamoknál maradtak,
bár a döntéshozatali folyamatban szerepet kap az Európai Bizottság, 1997-tõl
az EU kül- és biztonságpolitikai fõképviselõje (jelenleg a spanyol Javier Solana
tölti be a posztot), és kisebb mértékben az Európai Parlament is. A KKBP leg-
fontosabb döntéseinek meghozatalához a tagállamok egyhangú egyetértésére
van szükség.

A külpolitika, a biztonságpolitika és a védelempolitika az állami politika
azon területeihez tartozik, amelynek önálló kialakításához, a velük kapcsolatos
döntések önálló meghozatalához a leginkább ragaszkodnak az egyes országok.
Ezek ugyanis az állami szuverenitás (önálló döntési képesség) lényeges fokmé-
rõi. Alapvetõen három fontos oka van annak, hogy az Európai Unió közös kül-
és biztonságpolitikája még ma is elsõsorban kormányközi alapon mûködik:

A tagállamok eltérõ szuverenitás-értelmezése. Míg ugyanis egyesek szerint az
Európai Unió keretei nagyobb lehetõséget adnak az egyes országok kül- és biz-
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tonságpolitikai döntéseinek érvényesítésére, még ha bizonyos önálló törekvé-
sekrõl le is kell mondaniuk, mások nem fogadják el ezt az érvelést.

A tagállamok eltérõ integráció-magyarázata. Míg egyesek elsõsorban gazdasági
integrációnak tekintik az Európai Uniót – és kül- és biztonságpolitikájuk leg-
fontosabb szervezetének a NATO-t tartják –, mások olyan politikai nagyhatal-
mat látnak benne, amelynek gazdasági befolyása mellett szüksége van önálló
kül- és biztonságpolitikára is érdekeinek érvényesítéséhez.

A tagállamok eltérõ geostratégiai érdekei. Az Európai Uniónak rendkívül sok el-
térõ külpolitikai érdeklõdésû és érdekeltségû, eltérõ biztonságfelfogású állam 
a tagja, ami eleve megnehezíti a közös kül- és biztonságpolitika kialakítását.

Az európai biztonság- és védelempolitika létrejöttének okai
A közös európai védelem gondolata szintén a hidegháború utáni megváltozott
európai biztonságpolitikai környezetbõl fakadt. A kiterjedt, országok közötti
európai háború valószínûségének csökkenésével ugyanis napirendre került az
Egyesült Államok európai katonai jelenlétének felülvizsgálata, és amerikai
részrõl is markánsan megfogalmazódott az európai NATO-szövetségesek na-
gyobb biztonságpolitikai tehervállalására vonatkozó igény.

A másik oldalon az 1991 és 1995 között zajló délszláv háborúk során került
sor az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikájának elsõ megméretésére.
Az egymással harcoló délszláv nemzeteket azonban nem Európa, hanem az
Egyesült Államok és a NATO tudta a harcok befejezésére kényszeríteni, mivel
az Európai Unió nem rendelkezett sem eszközökkel, sem közös elõrejelzõ és
elemzõ képességgel, sem hatékony döntési mechanizmussal, sem pedig egysé-
ges politikai elképzeléssel a válság felszámolására.

A délszláv válság kezelésére így amerikai forgatókönyv szerint került sor,
amelyet viszont több ponton is vitattak az európai államok. A kudarcból az EU-
tagállamok azt a következtetést vonták le, hogy az európai problémák rende-
zésében az Európai Uniónak a jövõben jóval nagyobb részt kell vállalnia, és
hogy közös védelmi képességek és saját védelempolitika nélkül nem lehet ha-
tékony és sikeres a közös európai külpolitika.

Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy a közös kül- és biztonságpolitika
(KKBP) az EU hárompilléres szerkezetének második, szigorúan kormányközi
alapon mûködõ pillére, az európai biztonság- és védelempolitika pedig ennek
szerves része: a közös kül- és biztonságpolitika kiegészítésére, hitelesítésére hi-
vatott védelempolitikai dimenzió.

Az európai biztonság- és védelempolitika fejlõdése
Az európai biztonság- és védelempolitika – EBVP (angol elnevezése European
Security and Defence Policy – ESDP) kiindulópontját az 1992-es maastrichti
szerzõdés jelentette, amely a közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) intéz-
ményesítése mellett kilátásba helyezte a közös európai védelmi együttmûkö-
dés lehetõségét is. Igaz, csak olyan formában, hogy kapcsolatot teremtett az
Európai Unió (EU) és az 1954 óta fennálló, de eszközrendszerében fõként 

34

KATONAI ALAPISMERETEK



a NATO-ra támaszkodó Nyugat-Európai Unió –
NYEU, (angol elnevezése Western European
Union – WEU) között. Ezt követõen az EU fel-
kérhette a NYEU-t a védelmi jellegû uniós dön-
tések végrehajtásában való részvételre.

Az EBVP máig érvényes alapelveit a NYEU
1992-es petersbergi miniszteri értekezletén fo-
galmazták meg. Az itt elfogadott határozatok
egyértelmûen elkülönítették egyfelõl a kollektív
védelmi, másfelõl a válságkezelési, megelõzési,
béketeremtõ és humanitárius feladatokat. A ta-
lálkozó a kollektív védelemmel összefüggõ kér-
déseket a NATO felelõsségi körébe utalta,
amelyhez a NYEU saját eszközeivel és tagállamai szövetségesi kötelezettségei
alapján is hozzájárul. Az európai kontinens válságkezelési és válság-megelõ-
zési, béketeremtõ és humanitárius jellegû feladatainak ellátásában azonban a
NYEU saját hatáskörben és önállóan is tevékenykedhet. Ez utóbbiak képezik
az úgynevezett „petersbergi feladatokat”.

Igazi változást az EBVP fejlõdésében az 1998. decemberi, St. Malo-i fran-
cia–brit közös nyilatkozat hozott, amely sürgette, hogy az Európai Unió te-
remtse meg hiteles katonai erõre támaszkodó, önálló cselekvési képességét.
A szemléletbeli változást elõsegítette az EU belsõ integrációjának felgyorsulá-
sa, valamint az is, hogy az 1999-es koszovói válság kapcsán ismételten nyilván-
valóvá váltak az unió nemzetközi érdekérvényesítési képességének gyengesé-
gei. Így az Európai Tanács 1999. júniusi kölni ülése döntést hozott, hogy az
Európai Unió 2000 végéig átveszi a NYEU egyes funkcióit, felszólított az euró-
pai katonai képességek fejlesztésére, a védelem ipari és technológiai alapjainak
megerõsítésére és harmonizálására, a katonai fejlesztések és a beszerzések ko-
ordinálására.

A szükséges katonai képességek meghatározására és az intézményi háttér
megalapozására az Európai Tanács 1999. decemberi helsinki ülésén került sor.
Itt döntöttek arról, hogy az Európai Uniónak a petersbergi feladatok végrehaj-
tására 2003-ig létre kell hoznia egy olyan 50-60 ezer fõs, közös standardok alap-
ján fejlesztett katonai kontingenst, amely 60 nap alatt mozgósítható és 1 évig
fenntartható (ez az úgynevezett Helsinki Fõ Célkitûzés). Itt határozták el az
EBVP politikai és katonai szerveinek – a Politikai és Biztonsági Bizottságnak, 
a Katonai Bizottságnak és a Katonai Törzsnek a létrehozását is.

2003 decemberében az EU elfogadta a „Biztonságosabb Európa egy jobb vi-
lágban” címet viselõ Európai Biztonsági Stratégiát. Ez a dokumentum a jövõre
vonatkozóan az uniót olyan globális szereplõként írja le, amely hatékony közös
kül- és biztonságpolitikával, jól mûködõ, az új típusú biztonsági kihívásokat ke-
zelni képes európai biztonság- és védelempolitikával rendelkezik, és ennek
megfelelõen fejleszti képességeit. A tagállamok védelmi képességeinek fejlesz-
tése, összehangolása és hatékonyabbá tétele érdekében hozta létre az EU 2004
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A Nyugat-Európai Unió 
Belgium, Hollandia, Luxem-
burg, Franciaország, Nagy-
Britannia, a Német Szövetségi
Köztársaság és Olaszország 
által 1954-ben létrehozott 
szervezet, amely a tagállamok
gazdasági, politikai és kultu-
rális együttmûködését, fõként
és elsõsorban azonban közös 
védelmét kívánta elõsegíteni. 
A szervezethez késõbb csatla-
kozott Portugália, Spanyol-
ország és Görögország is.



júliusában az Európai Védelmi Ügynökséget,
kezdte el kialakítani az EU gyorsreagálású kato-
nai egységeit, az úgynevezett harccsoportokat.

Az Európai Biztonsági Stratégia, majd pedig
a 2004. decemberi, a civil válságkezelés fejleszté-
sét szolgáló, úgynevezett Polgári Fõ Célkitûzés
az EBVP keretében új típusú petersbergi felada-
tokat jelölt ki az unió számára. Ilyenek a közös
lefegyverzési mûveletek, harmadik államok ter-
rorizmusellenes erõfeszítéseinek támogatása, az
ellenõrzõ missziók, az EU különmegbízottjai-
nak nyújtott támogatás, a biztonsági szektor re-
formja, a fegyveres erõk lefegyverzésére, moz-
gósításuk megszüntetésére és a társadalomba
való visszaillesztésükre irányuló törekvések elõ-
segítése.
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A harccsoport olyan, 1500–3000
fõs, gyorsan bevethetõ katonai
egység, amely képes önálló 
mûveletek vagy nagyobb 
mûveletek bevezetõ szakaszának
végrehajtására. Alapját egy 
zászlóalj méretû összfegyver-
nemi erõ adja, amelyet harc-
támogató (például mûszaki 
egységek, légvédelem) és harc-
biztosító elemek (például 
logisztikai támogatás) 
egészítenek ki. A tagállamok 
felajánlásainak eredménye-
képpen az EU jelenleg 
13 harccsoporttal rendelkezik, 
köztük egy magyar–
szlovénnel.

FELADATOK
1. Foglaljátok össze, hogy milyen okok vezettek el az EU közös kül- és biztonságpoliti-

kájának (KKBP) kialakulásához!
2. Ismertessétek az európai biztonság- és védelempolitika (EBVP) kialakulásához vezetõ

okokat!
3. Ismertessétek az EBVP fejlõdésének legfontosabb állomásait!
4. Beszéljétek meg, mi az oka annak, hogy a KKBP és az EBVP mindmáig kormányközi

alapon mûködik!

ÖSSZEFOGLALÁS
Az európai országok közötti külpolitikai együttmûködést az európai integráció fejlõdése
és az 1990–1991-ben megváltozott világrend kényszerítette ki. Mivel a külpolitika,
a biztonságpolitika és a védelempolitika az állami szuverenitás (önálló döntési képesség)
lényeges fokmérõi, az egyes országok az ezekkel kapcsolatos döntések önálló meghoza-
talához ragaszkodnak leginkább. Éppen ezért az Európai Unió 1992-ben Maastrichtban
létrehozott közös kül- és biztonságpolitikája (KKBP) még ma is elsõsorban kormányközi
alapon mûködik.

A délszláv válság európai szerepvállalásának kudarcából az EU-tagállamok azt a kö-
vetkeztetést vonták le, hogy az uniónak közös védelmi képességek és saját védelempoli-
tika nélkül nem lehet hatékony és sikeres külpolitikája. Az EU biztonság- és védelempoli-
tikáját a tagállamok csak válságkezelési, válság-megelõzési, béketeremtõ és humanitá-
rius feladatokra („petersbergi feladatok”) terjesztették ki.

Az EBVP sikeres megvalósítása érdekében az EU politikai és katonai szerveket ho-
zott létre (Politikai és Biztonsági Bizottság, Katonai Bizottság, Katonai Törzs, Európai
Védelmi Ügynökség), és 2003 decemberében elfogadta az Európai Biztonsági Stratégi-
át, 2004 decemberében pedig a civil válságkezelés fejlesztését szolgáló úgynevezett
Polgári Fõ Célkitûzést.



10. Az Európai Unió válságkezelõ tevékenysége

FELADAT: Idézzétek fel, miként határozott a Nyugat-európai Unió 1992-es petersbergi
miniszteri értekezlete? Melyek a „petersbergi feladatok” és hogyan bõvültek az évek
során?

Konfliktus, válság és válságkezelés
Az érdekellentétekbõl fakadó viták és konfliktusok a nemzetközi politika ter-
mészetes velejárói, mivel e politika szereplõi is – hasonlóan a társadalom cso-
portjaihoz – gyakran nagyon különbözõ, egymással látszólag összeegyeztethe-
tetlen célokat követnek. A legtöbb esetben ezeket a vitákat és konfliktusokat a
szereplõk hosszú idõn keresztül folytatott tárgyalások és ezek során kialakult
kompromisszumok útján, egymás között is képesek megoldani.

Vannak azonban olyan helyzetek, amikor a szereplõk közötti konfliktusok
létfontosságú vagy annak tartott érdekeket érintenek, és a felek úgy vélik,
hogy nincs lehetõségük a konfliktus nem fegyveres úton való rendezésére. Az
ilyen megoldatlan helyzetek válhatnak idõvel válsághelyzetté, vagyis olyan
szituációkká, amelyek magukban hordozzák a veszélyt, hogy valamely fél
vagy a felek mindegyike erõszakos eszközökhöz folyamodik. Válságkezelés-
nek a nemzetközi közösség különbözõ szervezeteinek azokat az intézkedéseit
nevezzük, amelyeket annak érdekében tesznek, hogy a konfliktusok ne alakul-
janak válsághelyzetté, illetve a válsághelyzetek ne alakuljanak fegyveres konf-
liktussá vagy háborúvá.

A válságkezelés tehát bonyolult és összetett folyamat, amely magában fog-
lalja:
• a konfliktuselhárítást: a lehetséges konfliktusok korai elõrejelzését, az úgyne-

vezett megelõzõ diplomáciát – a nemzetközi tényfeltárást, közvetítést a fe-
lek között;

• a válságmegelõzést: amelynek célja, hogy az erõszakos konfliktusok elõtt, alatt
és után az erõszakos konfliktusmegoldás lehetõségét csökkentsék, és a békés
konfliktusmegoldást támogassák;

a fegyveres konfliktus kitörése esetén pedig:
• a humanitárius és mentési feladatokat (a civil lakosság támogatása természeti

katasztrófa sújtotta területeken, evakuálása válság sújtotta területekrõl);
• a békefenntartó és -kikényszerítõ feladatokat (tûzszünetek, országhatárok, légi,

tengeri- és világûrembargók felügyelete);
• harci cselekményeket a válságmegoldás során (ellenséges mûveletek megállí-

tása, hadban álló felek erõvel történõ szétválasztása);

37

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG BIZTONSÁG- ÉS SZÖVETSÉGI POLITIKÁJA

1. Mit jelent a válság és annak kezelése?
2. Mi jellemzi az Európai Unió válságkezelését?
3. Milyen válságkezelõ mûveleteket hajtott és hajt végre az Európai Unió?



• a lefegyverzést és a fegyverzet ellenõrzését;
• harmadik országoknak nyújtott segítséget a terrorizmus legyõzése és a bizton-

sági szektor megerõsítése érdekében;
• a biztonságos környezet létrehozását és fenntartását.

A válságkezelésnek e feladatait az EU számára az 1992-es petersbergi mi-
niszteri értekezlet, az 1999-es Helsinki Fõ Célkitûzés, a 2003-ban elfogadott Eu-
rópai Biztonsági Stratégia, valamint a 2004-ben jóváhagyott Polgári Fõ Célkitû-
zés írja elõ.

Az Európai Unió válságkezelésének jellemzõi
Bár az Európai Unió EBVP keretében végrehajtott mûveleteit hagyományosan
petersbergi típusú (vagyis a kollektív védelemtõl megkülönböztetett, válságke-
zelõ) missziókként szokás jellemezni, mozgásterük – legalábbis hivatalosan és
elvileg – sem földrajzi hatósugarukat, sem felhatalmazásukat, sem pedig konk-
rét feladataik jellegét tekintve nem korlátozott. A gyakorlatban azonban az EU
EBVP válságkezelése döntõen az európai és az afrikai kontinensre, illetve a Kö-
zel-Keletre összpontosul, eddig mindig ENSZ-felhatalmazás alapján zajlott, és
ritkán járt harci cselekményekkel.

Az EU-missziók – az unió erre vonatkozó elméleti forgatókönyvei szerint –
négy alaptípusba sorolhatók: polgári mûveletek, polgári rendõri mûveletek,
NATO-eszközökhöz való hozzáféréssel végrehajtott katonai akciók, illetve
önálló eszközökkel végrehajtott katonai feladatok. Bár mind a négy típusú EU-
misszióra találunk példát 2003 januárja, (vagyis az elsõ ESDP-színekben meg-
indított mûvelet) óta, az uniós aktivitás e téren leginkább a polgári feladatok te-
rületén szembetûnõ.

Természetesen következik ez az európai biztonsági stratégiának abból a filo-
zófiájából, amely egyrészt a biztonság egy széles, a nem katonai dimenziókat is
magában foglaló megközelítésén alapul, másrészt az európai biztonságot érin-
tõ fenyegetések, potenciális fenyegetések és kihívások közül a nem katonai jel-
legûeket tekinti alapvetõnek. Végül pedig a válságkezelés preventív, megelõzõ
jellegére helyezi a hangsúlyt. Eszerint az EU fõ feladata olyan, lehetõleg korai
idõpontban beavatkozni egy-egy válságba, amikor a sokféleképpen és gyakran
egymással elegyítve alkalmazott válságkezelési eszközök még képesek a vál-
ság eszkalálódásának megakadályozására. Ebbõl fakad a mûveletek nem egy-
szer igen eltérõ mérete és jellege is, ami azonban nem hozható összefüggésbe
jelentõségükkel, hiszen egy-egy válságkezelõ misszió súlyát végsõ soron az
eredményessége (adott esetben éppen a konfliktus korai stádiumban való ha-
tékony kezelése) határozza meg.

Az Európai Unió válságkezelõ mûveletei
2003 és 2009 között az Európai Unió három kontinens (Európa, Afrika és Ázsia)
15 országában 23 válságkezelõ mûveletet hajtott (10), illetve hajt (13) végre.
A legtöbb uniós mûveletre az afrikai kontinensen és Európában került sor (9-9)
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ezen belül – országra lebontva – a Kongói Demokratikus Köztársaságban (5),
illetve Macedóniában (3). Az EU-misszióknak fontos területe a közel-keleti tér-
ség is (3). A legtávolabbi ország pedig, ahova az EU válságkezelõ szakértõi elju-
tottak, Indonézia és Afganisztán volt. A 23 válságkezelõ mûvelet közül hét ka-
tonai (Macedónia, Kongói DK, Szudán, Csád, Közép-afrikai Köztársaság, Bosz-
nia-Hercegovina, Szomália partvidéke), hét rendõri (Macedónia, Kongói DK,
Bosznia-Hercegovina, palesztin területek, Afganisztán), kilenc pedig úgyneve-
zett polgári mûvelet volt (Grúzia, Indonézia, palesztin területek, Irak, Kongói
DK, Bissau-Guinea, Koszovó).

A katonai missziók során az Európai Unió tagállamainak katonái a követke-
zõ feladatokat hajtották végre: béke-megállapodás ellenõrzése, nemzetközi
humanitárius akciók támogatása (segélyek célba juttatásának biztosítása, a me-
nekültek és a civil lakosság biztonságának szavatolása, az akciók technikai fel-
szereléssel való támogatása), az ENSZ alkalmazottainak és létesítményeinek
védelme, illetve – a szomáliai partoknál – a nemzetközi hajózás védelme a ka-
lóztámadások ellen.

Rendõri mûveletei során az EU a helyi rendõrség átalakítását támogatja, il-
letve a rendõri szervek és a belügyminisztériumok állományának kiképzésé-
ben vesz részt.

Az úgynevezett civil missziók rendkívül sokrétûek: a tûzszünetet megfigye-
lõ misszióktól kezdve a határellenõrzésben való részvételen keresztül egészen
a biztonsági és védelmi szervezetek reformjának, illetve a jogállamiságot bizto-
sító szervezetek (bíróság, igazságszolgáltatás, büntetés-végrehajtás) kiépítésé-
nek támogatásáig terjednek. Egy részüket az Európai Unió a nagyobb kénysze-
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10a Az EUFOR Bosznia-
Hercegovinai többnemzeti
manõverzászlóalj (MNBN –
Multinational Maneuver 
Battalion) karjelzése

FELADAT: Mely országok 
hadseregeinek jelképei
láthatók a karjelzésen!

10b Az EU kongói katonai 
missziójának karjelzése

FELADAT: Mi volt a célja 
a kongói bevetésnek!

10c A darfúri válság
menekültáradatának
kezelésére az Európai Unió
Csádba és a Közép-Afrikai
Köztársaságba telepített 
katonai egységének karjelzése

FELADAT: Nézzetek utána 
a darfúri válság rende-
zésére tett nemzetközi
erõfeszítéseknek!
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rítõ képességgel rendelkezõ nemzetközi szervezetektõl – az ENSZ-tõl, illetve a
NATO-tól – vette át, a válság egy olyan idõszakában, amikor az EU válságkeze-
lõ képességei hatékonyabbak voltak, mint az említett szervezeteké. A válságke-
zeléssel kapcsolatos fokozatosság általában ott is megfigyelhetõ, ahol az Euró-
pai Unió több missziót is vezetett: például a Kongói Demokratikus
Köztársaságban vagy Macedóniában a katonai missziót elõbb egy rendõri,
majd pedig egy civil misszió váltotta fel.

11. Az ENSZ tevékenysége a válságövezetekben

FELADAT: Idézzétek fel, mit tanultatok az elõzõ részben a konfliktusokról, a válságokról és vál-
ságmegelõzésrõl! Az internet segítségével készítsetek kiselõadást az Egyesült Nemzetek
Szervezetének (ENSZ) megalakulásáról, intézményeirõl és mûködésérõl!
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FELADATOK
1. Beszéljétek meg, hogyan alakulhatnak ki válsághelyzetek!
2. Magyarázzátok el, mi a legfõbb célja a válságkezelésnek, és a folyamat milyen eljárá-

sokat foglalhat magában!
3. Mi a különbség az Európai Unió válságkezelésének elvei és gyakorlata között?
4. Milyen típusú válságkezelõ mûveletei vannak az Európai Uniónak? 

ÖSSZEFOGLALÁS
Az érdekellentétekbõl fakadó viták és konfliktusok a nemzetközi politika természetes
velejárói. A megoldatlan konfliktusok válsághelyzetté alakulhatnak, olyan szituációvá,
amelyek fegyveres konfliktushoz vezethetnek.

A válságkezelés célja, hogy a konfliktusok ne alakuljanak válsághelyzetté, illetve a
válsághelyzetek ne alakuljanak fegyveres konfliktussá vagy háborúvá.

A válságkezelés magában foglalhat konfliktuselhárítást, válságmegelõzést (a válság
kialakulása elõtt), humanitárius és mentési feladatokat, békekikényszerítést, harci cse-
lekményeket (a válság fegyveres szakaszában), lefegyverzést és a fegyverzet ellenõrzé-
sét, a biztonságos környezet létrehozását és fenntartását (a válság fegyveres szakaszá-
nak lezárulását követõen).

Az EU válságkezelése döntõen az európai és afrikai kontinensre összpontosul, ENSZ-
felhatalmazás alapján zajlik, és ritkán jár harci cselekményekkel.

Az EU-missziók négy alaptípusba sorolhatók: polgári mûveletek, polgári rendõri mû-
veletek, NATO-eszközökhöz való hozzáféréssel végrehajtott katonai akciók, illetve önál-
ló eszközökkel végrehajtott katonai feladatok.

1. Miért van kitüntetett szerepe az ENSZ-nek a nemzetközi biztonságban?
2. Mi jellemzi az ENSZ válságkezelését?
3. Milyen válságkezelõ mûveleteket hajtott és hajt végre az ENSZ?



Az ENSZ szerepe a nemzetközi biztonságban
Az Egyesült Nemzetek Szervezete a második vi-
lágháború utáni idõszak legátfogóbb (tagorszá-
gainak száma 192), a nemzetközi béke és biz-
tonság kérdéseiben a legszélesebb körû jogosít-
vánnyal rendelkezõ nemzetközi szervezete.

Az ENSZ-en belül a szervezet alapítói a nem-
zetközi béke és biztonság megóvását a Biztonsá-
gi Tanács (BT) feladatává tették, amelynek hatá-
rozatait a tagállamok kötelesek végrehajtani.

A BT-nek öt állandó tagja (Kína, Franciaor-
szág, Nagy-Britannia, a Szovjetunió – 1992-tõl
Oroszország – és az USA), és 10 nem állandó
tagja van. Az állandó tagok a szervezet alapítá-
sától a Biztonsági Tanács tagjai, a nem állandó
tagokat az ENSZ Közgyûlése választja ki két-
éves periódusokra. Magyarország 1968–1969-ben és 1992–1993-ban volt a BT
nem állandó tagja.

AZ ENSZ BT a nemzetközi biztonságot érintõ legfontosabb kérdésekben a
„nagyhatalmi egyetértés elvének” – vagyis az állandó tagok egyetértése elvének
megfelelõen – az öt állandó BT-tag igenlõ szavazatát magában foglaló kilenc sza-
vazattal hozhat határozatot. Ha egy állandó tag nem ért egyet egy döntéssel, el-
lene szavazhat, és ez a döntés megvétózását jelenti. Mind az öt állandó tag élt
már vétójoggal egy vagy több alkalommal. Ha egy állandó tag nem támogat egy
határozatot, de elfogadását nem akarja vétójával megakadályozni, akkor tartóz-
kodhat. A „nagyhatalmi egyetértés elve” és a BT-határozatok kötelezõ jellege te-
szi az ENSZ-et a nemzetközi biztonság legfontosabb szervezetévé.

A béke és biztonság veszélyeztetése esetén – ha a feleknek nem sikerül
egyéb békés módon megoldaniuk a viszályt – a Biztonsági Tanács háromféle
megoldás közül választhat:
• felhívhatja az érdekelt feleket a nemzetközi rend helyreállítására, vagy arra,

hogy alkalmazkodjanak a Közgyûlés által
megalkotott ajánlásokhoz;

• fegyveres erõ felhasználásával nem járó
szankciókat, rendszabályokat vezethet be
(például a gazdasági, vasúti, légi, tengeri és
hírközlési kapcsolatok megszakítása, gazda-
sági embargó vagy blokád elrendelése);

• fegyveres erõ felhasználásával járó mûvele-
teket foganatosíthat.

A szükséges fegyveres erõket a BT felhívásá-
ra a tagállamok bocsátják az ENSZ rendelkezé-
sére. A legnagyobb ilyen jellegû hadmûveletre
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Az ENSZ célja, hogy „fenn-
tartsa a nemzetközi békét és 
biztonságot és evégbõl hathatós
együttes intézkedéseket tegyen 
a békét fenyegetõ cselekmények
megelõzésére, a támadó cselek-
ményeknek vagy a béke más 
módon történõ megbontásának
elnyomására, valamint a békés
eszközökkel, az igazságosság 
és a nemzetközi jog elveinek
megfelelõ módon rendezze vagy 
megoldja azokat a nemzetközi 
viszályokat és helyzeteket, 
amelyek a béke megbontására 
vezethetnek.” ENSZ Alap-
okmány, 1945.

„Minden olyan viszály esetében,
amelynek elhúzódása a nemzetközi
béke és biztonság fenntartásának
veszélyeztetésére vezethet, 
a felek mindenekelõtt közvetlen
tárgyalás, kivizsgálás, békéltetés,
választott bíróságok, regionális
szervek vagy megállapodások
igénybevétele, vagy általuk 
választott egyéb békés eszközök 
útján tartoznak megoldást 
keresni.” ENSZ Alapokmány, 
VI. fejezet



1991-ben került sor, amikor Irak lerohanta Kuvaitot, s az Egyesült Államok ve-
zette többszázezres nemzetközi haderõ helyreállította az öböl-menti állam szu-
verenitását.

Az ENSZ válságkezelésének jellemzõi
Az ENSZ válságmegoldással kapcsolatos tapasztalatai szinte egyidõsek a szer-
vezettel, és erre irányuló törekvései – amelyek a mai napig a békefenntartó
mûveletek jogi alapját képezik – már az Alapokmányában megtalálhatók.
A szervezet békefenntartó tevékenységét ugyanakkor semmiféle precíz eljárási
szabály nem szabályozza. A békefenntartás sokkal inkább olyan válaszlépés-
nek tekinthetõ, amelynek pontos körülményeit mindig az adott konfliktus-
helyzet alakítja ki.

A szervezet történetének elsõ idõszakában (1945–1988) általában valamely
lecsillapodott konfliktus megfigyelése, vagy a szemben álló erõk szétválasztása
érdekében került sor katonai, rendõri és civil békefenntartó erõk telepítésére.
Ennek a fajta békefenntartásnak – amelyet „hagyományos” vagy „elsõ generá-
ciós” békefenntartásnak nevezünk – nem a közös biztonság megteremtése volt
az elsõdleges célja, hanem az, hogy a nyugvópontra jutott konfliktusok ne lán-
golhassanak fel újra. Az elsõ generációs békefenntartás idõszakában alakultak
ki a hagyományos békefenntartás alábbi legfontosabb elvei:
• békefenntartó misszió csak az ENSZ BT felhatalmazása (mandátuma) alap-

ján állítható fel;
• az ENSZ csak a szemben álló felek beleegyezése és hozzájárulása esetén

küldhet békefenntartókat (konszenzus elve);
• a békefenntartók nem avatkozhatnak be a fogadó ország belügyeibe, a misz-

sziónak pártatlannak kell lennie (pártatlanság elve);
• a misszió tagjai csak önvédelembõl használhatnak fegyvert (önvédelem

elve);
• a missziókat a tagállamok hozzájárulásából fedezik.

A hidegháború vége (1988–1992) jelentõsen megváltoztatta a nemzetközi vi-
szonyokat és a nemzetközi közösség elõtt álló kihívások természetét is. A ko-
rábbi nagyhatalmi szembenállás csökkenése lehetõvé tette a BT tagjai közötti
együttmûködés erõsödését. Az országok közötti konfliktusokat az államokon
belüli konfliktusok számának jelentõs növekedése váltotta fel. Ez komoly ha-
tással volt az ENSZ békefenntartására is: a világszervezetnek ugyanis olyan
összetett megoldásokat kellett keresnie a válságok megoldására, amelyek az
addigi eszközökön túl magukban foglalták a válságot elõidézõ politikai, gaz-
dasági, társadalmi és szociális okok kezelését lehetõvé tévõ erõfeszítéseket is.

Ezek az úgynevezett második generációs békefenntartó missziók már nem-
csak a nyugvópontra jutott konfliktusok fellángolásának megakadályozását te-
kintették fõ céljuknak, hanem egy szilárd és fenntartható béke megteremtését
irányozták elõ. Ez igen gyakran csak úgy volt elérhetõ, ha a nemzetközi közös-
ség erõvel kikényszerítette a békét a felek között. Ennek megfelelõen a kon-
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szenzus, a pártatlanság és az önvédelem hagyományos elvei más értelmet
nyertek: a békefenntartók már nem csupán önvédelemre használták fegyve-
reiket, a pártatlanság korábbi statikus elvét felváltotta a konfliktus igazságos
rendezésének célja, és a konszenzus elvét is az igazságos rendezés igényének
rendelték alá.

Az ENSZ válságkezelõ tevékenységében mégsem a békekikényszerítés
megjelenése volt a legnagyobb változás. Sokkal fontosabb, hogy a világszerve-
zet az 1990-es évek elejétõl kezdve a békefenntartás mellett a válságmegelõ-
zést, illetve – a fegyveres konfliktusok lezárulását követõen – a béketeremtést
és a békeépítést is válságkezelõ tevékenysége központi elemévé tette.

A válságmegelõzés célja, hogy az erõszakos konfliktusok elõtt az erõszakos
konfliktusmegoldás lehetõségét csökkentse, és a békés konfliktusmegoldást tá-
mogassa (például tárgyalásokkal, vizsgálatokkal, közvetítéssel, egyezmények
kidolgozásával – ezeket együtt megelõzõ diplomáciának nevezzük).

A béketeremtés is lényegében válságmegelõzés, de erre a fegyveres konflik-
tus kirobbanása után kerül sor (eszközei – az olykor szükséges békekikénysze-
rítés mellett – ugyanazok, mint a válságmegelõzésé).

A békeépítés viszont olyan, a helyi szervezetekkel együtt végzett tevékeny-
ség, amelynek célja a béke megszilárdítása és megõrzése, valamint a konfliktus
ismételt kiújulásának elkerülése. A békeépítés rendkívül szerteágazó folyamat,
amely a háborúzó felek lefegyverzését, a rend helyreállítását, a menekültek ha-
zatelepítését, a hadsereg és a biztonsági szervek átalakítását, a választások el-
lenõrzését, az emberi jogok védelmét éppúgy magában foglalja, mint a mezõ-
gazdaság fejlesztését, a közlekedés és a szállítás, a víz és az elektromos energia
biztosítását vagy a szemben álló felek közötti békés kapcsolatok újjáépítését.
A béketeremtést és a békeépítést magában foglaló missziókat harmadik gene-
rációs békefenntartásnak nevezzük.

Az ENSZ békefenntartó missziói
Az ENSZ 1948 és 2008 között 63 különbözõ békefenntartó missziót indított
szerte a világban. 1948 és 1988 között – a hidegháború idõszaka alatt – csupán
13-at, 1988 és 1994 között 22-õt, 1995 óta pedig 28-at.

Jelenleg a világszervezetnek 16 békefenntartó, továbbá két politikai és béke-
építõ missziója van folyamatban. A jelenleg is zajló missziókban több mint
115 000 fõ vesz részt, köztük csaknem 93 000 katona, rendõr és katonai meg-
figyelõ. Az ENSZ úgynevezett kéksapkásai között legnagyobb számban pa-
kisztániak (10 000 fõ), bangladesiek (10 000), indiaiak (8600), nigériaiak (6000) és
nepáliak (4100) találhatók.

Az ENSZ-missziók költségeihez a legnagyobb arányban az Egyesült Álla-
mok (26%), Japán (20%), Németország (8,6%), Nagy-Britannia (7,8%), Francia-
ország (7,4%) és Olaszország (5%) járul hozzá. Az ENSZ 1948 óta folyó béke-
fenntartó tevékenysége során csaknem 2600 „kéksapkás” vesztette életét.
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12. Ismétlõ foglalkozás

� A biztonsági kihívások fogalmába azokat a veszélyeket soroljuk, amelyek el-
hárításához rendkívüli intézkedésekre van szükség. A biztonság széles foga-
lom, amelybe beletartozik a katonai, a politikai, a gazdasági, a környezeti és a
társadalmi biztonság. Egy kihívás a mértékétõl függõen lehet kockázat, poten-
ciális fenyegetés vagy közvetlen fenyegetés. Származását illetõen lehet termé-
szeti vagy ember által okozott, méretét tekintve pedig globális, kontinentális,
regionális, szubregionális vagy lokális.

A globalizáció az emberiség idõben egyre jobban egységesedõ és egymásra
ható fejlõdéstörténete, legfontosabb hatása pedig, hogy függõvé váltak egy-
mástól a világ különbözõ államai és társadalmai. A globalizáció a biztonság te-
rületén is érzékelhetõ.
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FELADATOK
1. Tudjátok meg az internet segítségével, hány ENSZ-misszióban vesz részt Magyaror-

szág!
2. Beszéljétek meg közösen, miért változtak meg a békefenntartás hagyományos elvei

(konszenzus, önvédelem, pártatlanság)!
3. Hasonlítsátok össze az Európai Unió és az ENSZ válságkezelõ tevékenységét, mutas-

satok rá az azonosságokra és a különbségekre!

ÖSSZEFOGLALÁS
Az ENSZ a nemzetközi béke és biztonság kérdéseiben a legszélesebb körû jogosít-
vánnyal rendelkezõ nemzetközi szervezet.

A nemzetközi béke és biztonság megóvása a Biztonsági Tanács (BT) feladata, amely-
nek határozatait a tagállamok kötelesek végrehajtani. Az öt állandó BT-tag „nagyhatal-
mi egyetértésének elve” és a BT-határozatok kötelezõ jellege teszi az ENSZ-et a nem-
zetközi biztonság legfontosabb szervezetévé.

A BT fegyveres erõ felhasználásával nem járó szankciókat, rendszabályokat vezethet
be, és fegyveres erõ felhasználásával járó mûveleteket is foganatosíthat.

A szervezet kezdetben valamely lecsillapodott konfliktus megfigyelése, vagy a szem-
ben álló erõk szétválasztása érdekében telepített katonai, rendõri és civil békefenntartó
erõket a válságövezetekbe. Ez a „hagyományos” vagy „elsõ generációs” békefenntartás.

A második generációs békefenntartó missziók már nemcsak a nyugvópontra jutott
konfliktusok fellángolásának megakadályozását tekintették fõ céljuknak, hanem egy
szilárd és fenntartható béke megteremtését irányozták elõ.

A válságmegelõzõ béketeremtést és a békeépítést magában foglaló missziókat har-
madik generációs békefenntartásnak nevezzük.

Az ENSZ 1948 és 2008 között 63 különbözõ békefenntartó missziót indított szerte
a világban, jelenleg 16 békefenntartó, továbbá két politikai és békeépítõ missziója van
folyamatban.



� A biztonság nem katonai területeinek azokat nevezzük, amelyeken a kihívá-
sok kezelése nem a hadsereg feladata. A biztonság katonai területei azok, ame-
lyeken a hadseregre hárul a kockázatok és fenyegetések felszámolása.

Magyarországot közvetlen környezetébõl még kockázat formájában sem fe-
nyegeti katonai konfliktus, de számolnia kell a tömegpusztító fegyverek és
hordozóeszközeik elterjedésébõl fakadó kockázatokkal. Magyarország szem-
pontjából a biztonság olyan nem katonai területei fontosak, mint a környezet-
biztonság (például árvizek), mint az energiabiztonság (gázellátás és -beszer-
zés), illetve a gyenge központi hatalommal rendelkezõ államok problémája
(illegális bevándorlás, terrorizmus, szervezett bûnözés). A hazánkat érintõ koc-
kázatok jelentõs részét a határainkon kívül zajló közös nemzetközi missziók-
ban való részvétellel kezelhetjük a leghatékonyabban.

� A stratégia olyan cselekvési terv bizonyos hosszabb távú célok elérése érde-
kében, amely számba veszi a célok eléréséhez szükséges eszközöket és az el-
érés érdekében alkalmazni kívánt módszereket is. A legmagasabb állami szintû
stratégiát általában nemzeti biztonsági stratégiának nevezzük. Magyarorszá-
gon jelenleg két ilyen dokumentum van érvényben. Az országgyûlés által 1998
decemberében elfogadott „A Magyar Köztársaság biztonság- és védelempoliti-
kai alapelveirõl” szóló határozat, illetve a 2004 márciusában elfogadott „A Ma-
gyar Köztársaság Nemzeti Biztonsági Stratégiája” címû kormányhatározat. 
A nemzeti katonai stratégia olyan ágazati stratégia, amely a katonapolitikai
helyzetet értékeli, és a katonai jellegû válságokat elemzi. A biztonságot fenye-
getõ tényezõk közül azokat veszi számba, amelyeknek az elhárításában a fegy-
veres erõkre hárulnak feladatok. Magyarországon a rendszerváltást követõen
elõször 2009 januárjában fogadott el a kormány katonai stratégiát. Az ágazati
stratégia az állami szintû stratégián alapul.

� A NATO a Szovjetunióval és szövetségi rendszerével szemben jött létre Wa-
shingtonban, 1949. április 4-én. A washingtoni szerzõdés 5. cikke kollektív vé-
delmi garanciát nyújt a NATO tagállamainak. A NATO egy kollektív védelmi
szervezet, ami azonban különbözik a kollektív biztonságot célul tûzõ szerveze-
tektõl. Kollektív védelem esetén egy szövetség tagállamai kötelezik magukat
arra, hogy katonai eszközökkel is segítségére lesznek egy tagállamnak a szö-
vetségen kívülrõl jövõ támadás esetén. 1949 és 2004 között az Észak-atlanti
Szerzõdés Szervezete 16 új taggal bõvült, tagországainak száma jelenleg 28. Az
1990-es évektõl a NATO szerepköre kiegészült a válságkezeléssel, a stabilitás és
a biztonság kiterjesztésével, valamint a terrorizmus elleni küzdelemmel.

� A NATO politikája a gyakorlatban mindig az, amiben a szövetség valameny-
nyi tagállama egyetért. A szövetségen belüli közös határozathozatal konszen-
zuson alapul, vagyis a tagállamok figyelembe veszik egymás érdekeit is. Azok
az országok, amelyek beléptek a NATO-ba, a kollektív védelemért cserébe azt
vállalták, hogy a konszenzusos eljárást nem annyira vétójogként, hanem a
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megállapodások kialakítására vonatkozó politikai kötelezettségként értelme-
zik. A NATO legfontosabb szervei: az Észak-atlanti Tanács, a Védelmi Tervezõ
Bizottság, a Nukleáris Tervezõ Csoport,  a Nemzetközi Titkárság, a Katonai Bi-
zottság és a Nemzetközi Katonai Törzs.

� A terrorizmus fegyvertelen, civil emberek vagy vagyontárgyaik ellen politi-
kai szándékból elkövetett, válogatás nélküli erõszak. A terrorizmus nem köthe-
tõ egyetlen valláshoz, nemzetiséghez vagy kultúrához sem. A terrorista akciók
mellett terrorista tevékenység a terrorista csoporthoz való tartozás, a terroris-
ták pénzügyi és egyéb támogatása, a közvélemény megfélemlítése vagy fenye-
getése. A világ különbözõ térségeinek terrorfenyegetettsége igen eltérõ. Leg-
fenyegetettebbek a közel-keleti és dél-ázsiai országok. A legtöbb halálos
áldozatot követelõ terrortámadásra az Egyesült Államokban került sor 2001.
szeptember 11-én. A terrorizmussal szemben csak összetetten – rendészeti-ad-
minisztratív, jogi, hírszerzési-titkosszolgálati, politikai-diplomáciai, gazdasági-
pénzügyi, társadalompolitikai, kommunikációs és katonai eszközöket egy-
aránt felhasználva – lehet igazán hatékonyan fellépni. A terrorizmusellenes
küzdelem elsõsorban nem a haderõk feladata, de a katonai képességek nélkü-
lözhetetlenek lehetnek ebben.

� Az Európai Unió (EU) az európai integrációs folyamat eredményeként 1992-
ben, a maastrichti szerzõdés alapján létrejött nemzetközi szervezet. Az integ-
ráció egyesülést, beilleszkedést, egyes részek egésszé kapcsolását jelenti. 
Az európai integráció az európai nemzetállamok és nemzetgazdaságok önkén-
tes gazdasági és politikai összefogásának, összefonódásának, a gazdaság és 
a pénzügy területén egyetlen egységgé alakulásának folyamata. Az Európai
Uniót sajátos kettõsség jellemzi: a politikai természetû területeken kormánykö-
zi, a gazdaság és a pénzügy terén „nemzetek feletti”, közösségi alapon mûkö-
dik. Az integráció lépcsõfokai a következõk: preferenciális (kedvezményes)
övezet, szabadkereskedelmi övezet, vámunió, közös piac, egységes („belsõ”)
piac, gazdasági unió, politikai unió. Az integráció világjelenség: napjainkban
mintegy 130 regionális szervezet van a világban, amely valamilyen integrációs
alapforma létrehozását tûzte célul. Az Európai Uniónak jelenleg 27 tagállama
van.

	 Az európai országok közötti külpolitikai együttmûködést az európai integ-
ráció fejlõdése és az 1990–1991-ben megváltozott világrend kényszerítette ki.
Mivel a külpolitika, a biztonságpolitika és a védelempolitika az állami szuvere-
nitás (önálló döntési képesség) lényeges fokmérõi, az ezekkel kapcsolatos dön-
tések önálló meghozatalához ragaszkodnak leginkább az egyes országok. Ép-
pen ezért az Európai Unió 1992-ben Maastrichtban létrehozott közös kül- és
biztonságpolitikája (KKBP) még ma is elsõsorban kormányközi alapon mûkö-
dik. A délszláv válság európai szerepvállalásának kudarcából az EU-tagálla-
mok azt a következtetést vonták le, hogy az uniónak közös védelmi képessé-
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gek és saját védelempolitika nélkül nem lehet hatékony és sikeres külpolitiká-
ja. Az EU biztonság- és védelempolitikáját a tagállamok csak válságkezelési,
válság-megelõzési, béketeremtõ és humanitárius feladatokra („petersbergi fel-
adatok”) terjesztették ki. Az EBVP sikeres megvalósítása érdekében az EU poli-
tikai és katonai szerveket hozott létre (Politikai és Biztonsági Bizottság, Katonai
Bizottság, Katonai Törzs, Európai Védelmi Ügynökség), 2003 decemberében
elfogadta az Európai Biztonsági Stratégiát, 2004 decemberében pedig a civil
válságkezelés fejlesztését szolgáló úgynevezett Polgári Fõ Célkitûzést.


 Az érdekellentétekbõl fakadó viták és konfliktusok a nemzetközi politika
természetes velejárói. A megoldatlan konfliktusok válsághelyzetté alakulhat-
nak, olyan szituációkká, amelyek fegyveres konfliktushoz vezethetnek. A vál-
ságkezelés célja, hogy a konfliktusok ne alakuljanak válsághelyzetté, illetve
a válsághelyzetek ne alakuljanak fegyveres konfliktussá vagy háborúvá. A vál-
ságkezelés magában foglalhat konfliktuselhárítást, válságmegelõzést (a válság
kialakulása elõtt), humanitárius és mentési feladatokat, békekikényszerítést,
harci cselekményeket (a válság fegyveres szakaszában), lefegyverzést és a
fegyverzet ellenõrzését, a biztonságos környezet létrehozását és fenntartását.
Az EU válságkezelése döntõen az európai és afrikai kontinensre összpontosul,
ENSZ-felhatalmazás alapján zajlik, és ritkán jár harci cselekményekkel. Az EU-
missziók négy alaptípusba sorolhatók: polgári mûveletek, polgári rendõri mû-
veletek, NATO-eszközökhöz való hozzáféréssel végrehajtott katonai akciók,
illetve önálló eszközökkel végrehajtott katonai feladatok.

� Az ENSZ a nemzetközi béke és biztonság kérdéseiben a legszélesebb körû
jogosítvánnyal rendelkezõ nemzetközi szervezet. A nemzetközi béke és biz-
tonság megóvása a Biztonsági Tanács (BT) feladata, amelynek határozatait a
tagállamok kötelesek végrehajtani. Az öt állandó BT-tag „nagyhatalmi egyetér-
tésének elve” és a BT-határozatok kötelezõ jellege teszi az ENSZ-et a nemzet-
közi biztonság legfontosabb szervezetévé. A BT fegyveres erõ felhasználásával
nem járó szankciókat, rendszabályokat vezethet be, és fegyveres erõ felhaszná-
lásával járó mûveleteket is foganatosíthat. A szükséges fegyveres erõket a BT
felhívására a tagállamok bocsátják az ENSZ rendelkezésére. A szervezet kez-
detben valamely lecsillapodott konfliktus megfigyelése, vagy a szemben álló
erõk szétválasztása érdekében telepített katonai, rendõri és civil békefenntartó
erõket a válságövezetekbe. Ez a „hagyományos” vagy „elsõ generációs” béke-
fenntartás. A második generációs békefenntartó missziók már nemcsak a
nyugvópontra jutott konfliktusok fellángolásának megakadályozását tekintet-
ték fõ céljuknak, hanem egy szilárd és fenntartható béke megteremtését irá-
nyozták elõ. A válságmegelõzõ béketeremtést és a békeépítést magában foglaló
missziókat harmadik generációs békefenntartásnak nevezzük. Az ENSZ 1948
és 2008 között 63 különbözõ békefenntartó missziót indított szerte a világban,
jelenleg 16 békefenntartó, továbbá két politikai és békeépítõ missziója van fo-
lyamatban.

47

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG BIZTONSÁG- ÉS SZÖVETSÉGI POLITIKÁJA



A MAGYAR HONVÉDSÉG

13. A Magyar Honvédség felépítése és vezetése

FELADAT: A könyvtárban található irodalom, az internet felhasználásával gyûjtsétek össze, mi-
lyen feladatai voltak 1848-tól a II. világháború végéig a magyar katonai erõknek!
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FELADATOK
1. Alakítsatok kis csoportokat, és készítsetek el egy olyan ötperces felszólalást Ma-

gyarország általatok legfontosabbnak tartott biztonsági kihívásairól, amelyet el-
mondanátok a Magyar Országgyûlésben a magyar védelmi költségvetés vitája során!

2. Alakítsatok kis csoportokat, és készítsetek el egy olyan ötperces felszólalást a NA-
TO általatok legfontosabbnak tartott biztonsági kihívásairól, amelyet magyar képvi-
selõként elmondanátok az Észak-atlanti Tanácsban a szervezet stratégiájának vitája
során!

3. Foglaljátok össze közösen, mit tanultatok az alábbi fogalmakról: biztonság, bizton-
sági kihívás, globalizáció, katonai és nem katonai fenyegetések, katonai stratégia,
NATO, terrorizmus!

4. Foglaljátok össze röviden, milyen jellegû kihívások fenyegetik Magyarország bizton-
ságát, és az ezek elleni fellépésben mi a magyar haderõ feladata!

5. Magyarázzátok meg az alábbi kifejezéseket: a biztonság dimenziói, potenciális fe-
nyegetés, regionális, szubregionális és lokális kihívások, stratégia és taktika, kollek-
tív védelem és kollektív biztonság, konszenzus, „out of area” missziók, proliferáció!

6. Alakítsatok kis csoportokat, és készítsetek el egy olyan ötperces felszólalást, amely-
ben azt indokoljátok meg, hogy Magyarországnak miért kell részt vennie az EU és az
ENSZ válságkezelõ tevékenységében, és amelyet elmondanátok a Magyar Ország-
gyûlésben a magyar védelmi költségvetés vitája során!

7. Alakítsatok kis csoportokat, és készítsetek el egy olyan ötperces felszólalást az EU
és az ENSZ válságkezelésének javításáról, amelyet magyar képviselõként elmonda-
nátok az EU és az ENSZ fórumain!

8. Foglaljátok össze közösen, mit tanultatok az alábbi fogalmakról: integráció, konflik-
tus, válsághelyzet, válságmegelõzés, békefenntartás!

9. Foglaljátok össze röviden, mit jelent a közös kül- és biztonságpolitika (KKBP), illet-
ve az európai biztonság és védelempolitika (EBVP)!

10. Magyarázzátok meg az alábbi kifejezéseket: nemzetek feletti Európa, nemzetálla-
mok Európája, kormányköziség, petersbergi feladatok, „elsõ, második és harmadik
generációs” békefenntartás!

1. Mi határozza meg a Magyar Honvédség felépítését?
2. Milyen szervezeti elemekbõl áll?
3. Milyen alakulatai vannak?
4. Alkalmazhatóság szempontjából hogyan oszlanak meg ezek a szervezetek?



A Magyar Honvédség felépítése
A 2004. évi CV. törvény a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl:
• 1. § 1) A honvédelem nemzeti ügy.
• (2) A Magyar Köztársaság a nemzeti és szövetségi védelmi képességének fenntartásá-

ban és fejlesztésében a saját erejére: nemzetgazdaságának erõforrásaira, a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: Honvédség) felkészültségére és elszántságára, a rendvé-
delmi és más szervek közremûködésére, illetõleg állampolgárainak a haza védelme
iránti hazafias elkötelezettségére és áldozatkészségére, továbbá a szövetséges államok
és fegyveres erõik együttmûködésére és segítségnyújtására, valamint az Európai
Unió tagállamainak és azok fegyveres erõinek együttmûködésére épít.

A Magyar Honvédség felépítése függ az ország vezetõ szerveinek elvárá-
saitól, a jelenlegi biztonságpolitikai kihívásoktól, illetve a gazdasági lehetõsé-
gektõl.

Az alkotmánnyal összhangban a Magyar Honvédség felépítését az Ország-
gyûlés a honvédelmi törvényben határozta meg. A honvédelmi törvény sze-
rint vannak egymással szolgálati alárendeltségben lévõ szervezetek (hadrend),
a Honvédséghez tartozó, de ebben az alárendeltségben nem lévõ (hadrenden
kívüli), továbbá munkaköri jegyzék szerinti (minisztérium alárendeltségében
lévõ) szervezetek.

Aszerint, hogy a honvédségen belül milyen feladat ellátására hozták õket
létre, a szervezetek eltérnek egymástól. Vezetõ-irányító feladatokat hajt végre
a Honvédelmi Minisztérium és a Honvéd Vezérkar. A katonai feladatokat a csa-
patok hajtják végre. Az adminisztrációs feladatokkal az igazgatási szervezetek
foglalkoznak. Az egyéb feladatokat végzõ intézmények többek között az elhe-
lyezéssel, épületkezeléssel kapcsolatos feladatokat végzik.

A katonai szervezetek
A Honvédelmi Minisztérium és a honvédelmi miniszter közvetlen alárendelt-
ségében lévõ szervezetek:
• Magyar Köztársaság (MK) Katonai Felderítõ Hivatal; MK Katonai Biztonsági

Hivatal; Honvédelmi Minisztérium (HM) Védelmi Hivatal; HM Központi
Ellenõrzési és Hatósági Hivatal; HM Infrastrukturális Ügynökség; HM Köz-
gazdasági és Pénzügyi Ügynökség; HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynök-
ség; HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum; HM Állami Egészségügyi Köz-
pont; HM Katonai-egészségügyi Kiválósági Központ; Zrínyi Miklós Nem-
zetvédelmi Egyetem; Állandó EBESZ Képviselet; Katonai Képviselet;
Állandó NATO Képviselet; Védelempolitikai Részleg.

A Magyar Honvédség szervezetei
A HM Honvéd Vezérkar közvetlen alárendeltségében lévõ szervezetek
• MH Összhaderõnemi Parancsnokság; MH Katonai Igazgatási és Adatfeldol-

gozó Központ; MH Kelet-magyarországi Hadkiegészítõ Parancsnokság; MH
Nyugat-magyarországi Hadkiegészítõ Parancsnokság; MH Mûveleti Köz-
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pont; MH Központi Kiképzõ Bázis, MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ
Iskola; MH Támogató Dandár; MH Geoinformációs Szolgálat; MH Dr. Radó
György Honvéd Egészségügyi Központ; NATO/EU beosztások; Missziók,
valamint a haderõ szervezetei.

A harci kötelékek megkülönböztetése tevékenységük helye és jellege szerint
Ha a földrajzi elhelyezkedésnek megfelelõen osztályozzuk a katonai köteléke-
ket, beszélhetünk szárazföldi erõkrõl, légierõrõl és haditengerészeti erõkrõl.
Ezt a megoszlást haderõnemi tagozódásnak hívjuk. A Magyar Honvédségben
két haderõnem található meg: a szárazföldi és a légierõ.

A szárazföldi haderõnem szervezetei
• MH 5. Bocskai István Lövész Dandár; MH 25. Klapka György Lövészdan-

dár; MH 25/88. Könnyû Vegyes Zászlóalj; MH 34. Bercsényi László Különle-
ges Mûveleti Zászlóalj; MH 37. II Rákóczi Ferenc Mûszaki Zászlóalj; MH 93.
Petõfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj; MH 43. Nagysándor József Híradó és
Vezetéstámogató Ezred; MH 1. Honvéd Tûzszerész és Hadihajós Zászlóalj;
MH Bakony Harckiképzõ Központ; MH Görgey Artúr Vegyivédelmi Infor-
mációs Központ; MH Civil-katonai Együttmûködési és Lélektani Mûveletek
Központ; MH Béketámogató és Kiképzõ Központ; MH Katonai és Közleke-
dési Központ; MH Veszélyesanyag Ellátó Központ; MH Logisztikai Ellátó
Központ.

A légierõ haderõnem szervezetei
• MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis; MH 86. Szolnok Helikopterbázis;

MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred; MH Pápa Bázisrepülõtér; MH
Légijármû Javítóüzem.

Tevékenységük jellege szerint is megkülönböztethetjük egymástól a katonai
kötelékeket. Azokat a szervezeteket, amelyeknek a harc megvívása az alapvetõ
feladata, harci kötelékeknek nevezzük. A harcolókat támogató erõk a harci tá-
mogató kötelékek. A katonai siker kivívása szempontjából nagyon fontos a lo-
gisztikai (ellátási, szállítási, javítási, elhelyezési és egészségügyi) feladatok ellá-
tása. Ezt a harci kiszolgáló-támogató kötelékek végzik. A Magyar Honvédség-
ben mindegyik kötelék megtalálható.

Harci szervezetek
• A két Lövész Dandár; a Könnyû Vegyes Zászlóalj, a Különleges Mûveleti

Zászlóalj, a Repülõbázis, a Helikopterbázis és a Légvédelmi rakéta ezred.
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Harci támogató szervezetek
• A Mûszaki Zászlóalj, a Vegyivédelmi Zászlóalj, a Híradó és Vezetéstámogató

Ezred, a Légtérellenõrzõ Ezred, a Tûzszerész és Hadihajós Zászlóalj, a Civil-
katonai Együttmûködési és Lélektani Mûveletek Központ, a Vegyivédelmi
és Információs Központ, a Katonai Közlekedési Központ, és a Béketámogató
Kiképzõ Központ.

Harci kiszolgáló-támogató szervezetek
• A Logisztikai Ezred, Bakony Harckiképzõ Központ, a Logisztikai Ellátó Köz-

pont, Veszélyesanyag Ellátó Központ, a Támogató Dandár, a Bázisrepülõtér,
a Katonai Közlekedési Központ, a Légijármû Javítóüzem, a Geoinformációs
Szolgálat, a Honvéd Egészségügyi Központ, a Tiszthelyettes és Szakképzõ
Iskola és a Központi Kiképzõ Bázis.
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13a MH 25. Klapka György Lö-
vészdandár

13b MH 34. Bercsényi 
László Különleges Mûveleti
Zászlóalj

13c MH 59. Szentgyörgyi
Dezsõ Repülõbázis

FELADAT: Keressetek adatokat Furkó Kálmán életérõl, milyen kapcsolata volt a Különleges
Mûveleti Zászlóalj elõdjével?

13d MH 37. II Rákóczi Ferenc
Mûszaki Zászlóalj

13e MH 54. Veszprém
Légtérellenõrzõ Ezred

13f MH 1. Honvéd Tûzszerész
és Hadihajós Zászlóalj

FELADAT: Keressetek az elmúlt évtizedbõl olyan híreket, amikor a tûzszerészek második világ-
háborús bombákat hatástalanítottak!



Adminisztratív támogató szervezetek
• Az Összhaderõnemi Parancsnokság, a Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó

Központ, a Kiegészítõ Parancsnokságok, a Mûveleti Központ.

Vannak olyan erõk az MH szervezetében, amelyek bárhol bevethetõk, és
olyanok, amelyek helyben (az országon belül) maradnak pl.: õrzést végzõ ka-
tonai erõk.

A Magyar Honvédség vezetése
A katonai szervezetek vezetése és irányítása a szervezetek parancsnokain ke-
resztül, felülrõl lefelé haladva valósul meg. A katonai szervezetek vezetését 
a honvédelmi törvény rögzíti. A hadrendben lévõ katonai szervezeteket a
Honvéd Vezérkar fõnöke vezeti, aki a hatáskörét részben átruházhatja beosz-
tottaira.

A Honvéd Vezérkar fõnöke kidolgozza az ország fegyveres védelmének ter-
vét, a honvédség minõsített idõszaki feladatai tervezésének, vezetésének rend-
jét. Többek között végzi a felkészítés és a kiképzés kidolgozásával és vezetésé-
vel kapcsolatos feladatokat. Javaslatot tesz a honvédség fejlesztésére, az ország
területének védelmi elõkészítésére.

Minden beosztott katonai szervezet élén egy parancsnok áll. A parancsnok
a számára jogilag biztosított lehetõségek és az elöljáró által meghatározott ke-
retek között vezeti a katonai szervezetet.

A parancsnokot mindig a megfelelõ hatáskörrel rendelkezõ elöljáró nevezi
ki. Hatásköre (amire parancsot adhat, amiért felel) kiterjed a katonai szervezet
mûködésének minden területére.

A parancsnok teljes és oszthatatlan felelõsséggel tartozik a katonai szervezet
hadrafoghatóságáért (hadrafoghatóság: megfelelés azoknak a normáknak,
amelyek biztosítják a háborús tevékenységre való felkészülést és a harc közbeni
feladatok végrehajtását), a személyi állomány felkészítéséért és kiképzéséért, 
a mûködés mindenoldalú biztosításáért, az állomány fegyelméért, az aláren-
delt katonai szervezet eredményes tevékenységéért, az elöljárók parancsainak
végrehajtásáért és a törvényesség betartásáért.
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13g MH 64. Boconádi Szabó
József Logisztikai Ezred

13h Magyar Honvédség
Központi Kiképzõ Bázis

13i MH Dr. Radó György
Honvéd Egészségügyi Központ

FELADAT: Nézzetek utána, hogy az elmúlt 50 évben Szentendrén milyen katonai szervezet
mûködött!



Ha a parancsnok távol van a kötelékétõl, a vezetés folyamatosságának biz-
tosítása érdekében jogkörének egy részét átadja a szervezetszerû helyettesé-
nek vagy annak hiánya esetén az általa erre a feladatra kijelölt személynek.

14. A katonai kötelékek jellemzõi

FELADAT: Történelmi ismereteitek és filmélményeitek alapján gyûjtsétek össze, milyen katonai
kötelékek voltak az ókorban és a középkorban! Próbáljátok õket nagyságrendrendjük szerint
sorba állítani!

Katonai kötelékek
A harc megvívása során a katona általában nem egyedül, hanem kötelékekben
harcol.

A katonai kötelék a harc megvívásából adódó feladatok végrehajtására lét-
rehozott, azonos, vagy különbözõ elemeket magában foglaló katonai szerve-
zet. Ilyen szervezetek: a raj, a szakasz, a század, a zászlóalj, az ezred, a dandár,
a hadosztály, a hadtest, a hadsereg, a hadseregcsoport. A kötelék élén parancs-
nok áll.
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FELADATOK
1. Keressétek meg az interneten a Honvédelmi Minisztérium honlapját, és nézzétek meg

az MH Szárazföldi és Légierõ haderõnem kötelékeinek honlapját! Gyûjtsétek ki az
egyes kötelékek rendeltetését!

2. Csoportosítsátok rendeltetés (feladat) szerint az egyes alakulatokat!
3. Nézzetek utána, hogy a magyar haderõ milyen felépítésû volt 1953-ban és 1974-ben,

és hogyan helyezkedtek el alakulatai az ország területén!

ÖSSZEFOGLALÁS
A Magyar Honvédség:
• alá- és fölérendeltségi viszonyban mûködõ szervezet;
• két haderõnembõl áll, ezek a szárazföldi erõ és a légierõ;
• hazai és szövetségi mûveletekben is részt vehet;
• vezetési struktúrája biztosítja a honvédség alakulatainak mûködését;
• vezetése hierarchikus felépítésû.

1. Mi a katonai kötelék?
2. Milyen szintû kötelékek léteznek?
3. Milyen szintû kötelékek vannak a Magyar Honvédségben?
4. Milyen kötelék a raj, a szakasz, a század, a zászlóalj, a dandár, és milyen jellemzõik

vannak?



Fegyvernemek, szakalakulatok
A harc egyik fontos tényezõje a csapás, amelynek nagysága mérhetõ élõerõvel
és tûzeszközzel is. A csapás annál erõsebb, minél több erõ és eszköz méri azt
egyszerre az ellenségre. Ahhoz, hogy a katonai erõ megfelelõn tudjon mozog-
ni, és hatékonyan tudjon tevékenykedni, a rendelkezésre álló erõt, technikát
megfelelõen kell csoportosítani. Így érhetõ el, hogy a kötelék az ellenség fölé
tudjon kerekedni. A kötelékek szervezésénél azt is figyelembe veszik, hogyan
segíthetik leginkább egymást az ellenséggel folytatott harcban.

Az azonos elemeket tartalmazó szervezetek lehetnek fegyvernemi, vagy
szakkötelékek. A fegyvernemek a szembenálló fél fegyverrel történõ megsem-
misítését közvetlenül végzõ erõk. Ilyenek például a lövész, harckocsizó, tüzér,
légvédelmi stb. kötelékek. A szakfeladatokat végzõ kötelékek a túlélést elõsegí-
tõ, ellátást végzõ, vezetést biztosító, adatokat szolgáltató szervezetek: a felderí-
tõ, a mûszaki, az elektronikai, a híradó, a logisztikai stb. alakulatok.

Az egymástól eltérõ szervezeti elemekbõl álló kötelékek az összfegyver-
nemi, összhaderõnemi kötelékek. Ezekben több fegyvernemi és szakalakulat
tevékenykedik. A haderõnem esetében több haderõ együtt oldja meg a fel-
adatot.

A Magyar Honvédség szervezeti egységei
Az, hogy egy állam a kor kihívásait, lehetõségeit figyelembe véve a hadsereg-
ben milyen szervezeti felépítést alkalmaz, folyamatosan változhat. A Magyar
Honvédségben jelenleg a következõ szervezeti egységek találhatók meg: a raj
(harckocsizóknál kezelõszemélyzet), a szakasz, a század (tüzér kötelékeknél
üteg), a zászlóalj (tüzér kötelékeknél osztály), az ezred, és a dandár.

A raj felépítése, jellemzõ fegyverei
A raj a legkisebb szervezett kötelék. Egy fegyvernemi, vagy szakfeladat ellátá-
sára szervezik. A raj tevékenységét a rajparancsnok vezeti. A rajok képesek
önállóan és kötelékben is tevékenykedni. A rajok általában 7-10 fõt számláló
kötelékek. Ha a rajt valamilyen technikai eszköz mûködtetésére hozzák létre,
akkor létszáma 3-8 fõ is lehet. Például: a harckocsizó raj, ahol a technikai esz-
közben 3, egyes típusoknál 4 fõ fér el, vagy egy lokátor, ahol szintén 3-4 fõs ke-
zelõszemélyzet van.

A lövész rajok a Magyar Honvédségben 8 fõsek. A lövész raj a rajparancsno-
kot, a harcjármûvezetõt, a toronylövészt, a géppuskást, a páncéltörõ gránátve-
tõst, a lövészeket és esetenként a mesterlövészt foglalja magában.

A raj szállítóeszköze a harc megvívásában is részt vevõ 8 kerekes BTR-80A
gyalogsági harcjármû.

A harckocsi kezelõszemélyzete egy fõ parancsnokból, egy fõ vezetõbõl, egy
fõ operátorból (irányzóból) áll. Harcjármûve a T–72 típusú közepes harckocsi.
A két eszköz fényképét és adatait a C) fejezetben találjátok meg.
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A szakasz felépítése, jellemzõi
Több raj egy kötelékben történõ alkalmazása eredményezi a szakaszt. A szaka-
szok rendszerint 3-4, esetenként 5 rajból is állhatnak. Létszámuk ennek függ-
vényében 30-50 fõ között lehet. A szakaszok élén a szakaszparancsnok találha-
tó, aki a rajparancsnokokon keresztül érvényesíti akaratát.

A szakaszok harci lehetõsége már sokkal nagyobb, mint a rajoké. A szaka-
szok is rendszerint egy nagyobb kötelék részét képezik: feladataik elvégzésé-
nek eredményét egy század, egy zászlóalj, vagy egy dandár is felhasználhatja
a siker elérése érdekében.

A század felépítése, jellemzõi
A századokat a szakaszok alkotják. Egy századon belül 3-5 szakasz található.
A szervezettõl függõen a század létszáma 90-110 fõ közötti. A századok tevé-
kenységét a századparancsnok vezeti a szakaszparancsnokokon keresztül. 
A századnak a feladatok megtervezéséhez, megszervezéséhez kis létszámú,
3-5 fõs törzse van.

A törzs a tevékenységek tervezését és vezetését, a szervezési munkák vég-
zését, a parancsnok tevékenységének segítését végzõ szervezet. Különbözõ
szakfeladatok elvégzésére alkalmas katonákat foglal magában.

A század ugyanúgy, mint a szakasz, alkalmazásra kerülhet önállóan, vagy
elöljáró kötelékben. Az elsõ olyan szervezett kötelék, amelyben megjelenhet-
nek más fegyvernemek és szak alegységek rajai, szakaszai.

A zászlóalj felépítése, jellemzõi
A századokat összefogó köteléket zászlóaljnak hívjuk. A zászlóaljak élén a zász-
lóaljparancsnokot találjuk. A parancsnok munkáját itt is törzs segíti, amelynek
létszáma elérheti az 50 fõt is.

Megjelenik a törzsön belüli munkamegosztás. Lesz olyan csoport, amelyik a
személyi ügyekkel foglalkozik, egy másik csoport a felderítésért felelõs, a har-
madik a tevékenységek tervezéséért és vezetéséért, egy következõ a logisztikai
ellátásért, míg mások a kiképzésért, vagy a híradásért, esetleg a civilek és a ka-
tonák közötti együttmûködésért felel.

A zászlóalj szervezetében különbözõ fegyvernemek és szakcsapatok száza-
dai, szakaszai, rajai tevékenykedhetnek. A zászlóalj tevékenykedhet önállóan,
vagy ezredek, dandárok kötelékében.

A dandár felépítése, jellemzõi
A dandár egy összfegyvernemi kötelék, amelynek állományában 2-5 harcoló
zászlóalj (tüzérosztály), egy logisztikai zászlóalj, századszintû szakcsapat köte-
lékek (mûszaki, felderítõ, légvédelmi), illetve vezetésbiztosító erõk (például:
komendáns, rendész, híradó századok) találhatók.

A dandár képes önállóan tevékenykedni. Van, ahol hadtestek kötelékében
szervezik. A Magyar Honvédségben az Összhaderõnemi Parancsnokság alá-
rendeltségében mûködnek.
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15. A harci erõk felosztása és feladatai

FELADAT: Alkossatok csoportokat! Történelmi tanulmányaitok felhasználásával válasszatok
ki egy korszakot, és vizsgáljátok meg, milyen erõk alkalmazásával vívták meg a kor csatáit,
és a harcot megvívó erõk milyen feladatot kaptak!

Harci erõk
Vannak olyan szervezetek, amelyeknek az a feladata, hogy közvetlenül talál-
kozzanak az ellenséggel, és közvetlen érintkezésben vívják meg a harcukat.
Ezeket a kötelékeket harci erõknek hívjuk. A harci erõk közé kétféle katonai
erõt sorolunk: a lövész és a harckocsizó kötelékeket.

A lövészkötelékek és feladataik 
A lövészkötelékek alapvetõen lövészfegyverrel felszerelt gyalogos katonák.
Lövészfegyver a pisztoly, a géppisztoly, a gépkarabély, a géppuska. Van olyan
lövészfegyver is, amely a rakétameghajtás elvén mûködik: ilyen a kézi rakéta-
páncéltörõ. A modern lövészfegyverek rendszerint olyan súlyúak, hogy azt
egy katona el tudja vinni. Vannak lövészfegyverek, amelyekhez a kezelõ a fegy-
ver mérete, súlya miatt kevés lõszert tudna vinni, ilyenkor a fegyverkezelõ mel-
lé egy másik katonát osztanak be a tartaléklõszer szállítására.

Amennyiben a lövész katonák vagy -kötelékek nem rendelkeznek szállító
jármûvekkel, akkor lövészkötelékekrõl beszélünk. Ha a lövészkötelékek szállí-
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FELADATOK
1. Gyûjtsetek példákat a történelemkönyvekbõl, könyvtárból különbözõ nagyságú kato-

nai kötelékek önálló alkalmazására!
2. Keressetek példákat a különbözõ fegyvernemek együttmûködésére! Beszéljétek meg,

hogyan segítették egymás tevékenységét az együttmûködésükkel!

ÖSSZEFOGLALÁS
A katonai kötelékek különbözõ nagyságúak, ezeknek más-más nevet adunk.
A raj a legkisebb katonai kötelék.
A rajok szakaszokat, a szakaszok századokat, a századok zászlóaljakat, a zászlóaljak

ezredeket, dandárokat alkotnak.
Az egyes katonai kötelékek önállóan is tevékenykedhetnek.
A katonai kötelékek élén lévõ parancsnok munkáját törzs segíti.

1. Mi a harci erõk feladata?
2. Milyen kötelékek tartoznak ebbe a kategóriába?
3. Milyen lövészkötelékek léteznek?
4. Milyen feladatokat végezhetnek?
5. Mire alkalmasak a harckocsizó kötelékek?



tására gépjármûveket, elsõdlegesen teherautókat használnak, akkor gépkocsi-
zó lövészekrõl beszélünk. Amennyiben olyan technikai eszközzel vannak fel-
szerelve, amely képes a kötelékeket szállítani és a harc megvívásában támo-
gatni is (szervezetszerûen rendelkezik harcjármûvekkel), akkor gépesített lö-
vészkötelékekrõl beszélünk.

Ma még halljuk azt is, hogy könnyû lövész (gyalogos). Ez a kategória a lö-
vészkötelékek légi szállíthatóság szerinti megnevezése. Légi szállíthatóság
szempontjából beszélhetünk könnyû, félnehéz, és nehéz lövészkötelékekrõl.
A könnyû lövész a jármûvek nélküli katonát jelenti. A félnehéz kötelékek
rendszerint terepjáró autókkal (páncélozott terepjáró gépkocsik), a nehéz kö-
telékek teherautókkal, vagy harcjármûvekkel rendelkeznek.

A lövészkötelékek a fegyverzetüknél, felszereltségüknél fogva békében és
háborúban egyaránt alkalmasak feladatokat végrehajtani. Békében elsõdlege-
sen a lövész és a gépkocsizó lövészek azok, akik õrzõ, szállító feladatokat lát-
nak el, esetleg árvízvédelmi feladatokban vesznek részt.

A gyõzelem feltétele, hogy a gyõztes ellenõrzése alatt tudja tartani az ellen-
ségtõl elfoglalt területet. A harcok során a terep- és az idõjárási viszonyoktól
függetlenül biztosítani kell az ellenség megsemmisítését, elfogását. Ehhez
szükség van olyan erõre, amely képes bármilyen körülmények között megol-
dani ezeket a feladatokat. Erre leginkább a lövészkötelékek képesek.

Háborúban a lövészkötelékek viselik a harc közvetlen megvívásának, az el-
lenséggel való közvetlen összecsapásnak a legnagyobb terheit. A lövészkötelé-
kek természetesen más kötelékekkel együttmûködve hajtják végre feladatai-
kat, de szükség esetén önmagukban is alkalmazhatók.

A harckocsizó kötelékek és feladataik 
A harckocsik az I. világháborúban jelentek meg. A két világháború között tö-
megesen gyártották, majd a II. világháború során kötelékekbe szervezve, más
fegyvernemi kötelékekkel együttmûködve alkalmazták õket. A II. világháború
legnagyobb páncélos csatája a kurszki volt, de nagyon jelentõs páncélos ütkö-
zetre került sor Debrecen mellett is 1944-ben. A világháborút követõen a harc-
kocsik fejlesztése tovább folytatódott. Jelentõs szerepet kaptak a helyi háborúk-
ban, például az arab–izraeli háborúkban, vagy az öböl-háborúkban. Jelenleg
minden fejlett haderõben megtalálhatók a harckocsizók.

A harckocsikat összsúlyuk és fajlagos talajnyomásuk (az 1 cm2-re esõ súly)
alapján osztályozhatjuk: könnyû, közepes és nehéz harckocsit különböztetünk
meg. A jelenleg rendszerben lévõ közepes harckocsik 40 tonna, a nehéz harc-
kocsik 60 tonna körüli, a konkrét típustól függõ súllyal rendelkeznek. A Ma-
gyar Honvédségben rendszerben lévõ T–72 közepes harckocsi 43 tonnás. 

A lánctalp alkalmazása és a nagy teljesítményû motorok nagy mozgékony-
ságot biztosítanak a harckocsiknak. A harckocsira szerelt ágyú és géppuska
nagy tûzerõt, a páncélzat nagyfokú védelmet jelent.

A harckocsikötelékek általában azonos típusú harckocsikkal vannak felsze-
relve. A nagy mozgékonyságnak, a páncélvédettségnek, a nagy tûzerõnek kö-
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szönhetõen ezek a kötelékek gyorsan változtatva helyüket, erõs tûzcsapások-
kal hatékonyan tudják megsemmisíteni az ellenséget. 

Hasonlóan a középkor nehéz lovasságához, a harckocsik a szembenálló fél
védelmének áttörésére, erõinek megsemmisítésére, gyors rajtaütésekre, beke-
rítõ tevékenységekre alkalmasak. 

A harckocsizó kötelék a legkülönfélébb idõjárási és terepviszonyok között 
is képes feladatait végrehajtani. Ugyanakkor nem tudja minden esetben kivál-
tani a lövészkötelékek alkalmazását. A harcban általában szükség van ez utób-
biakra is a harckocsizók számára kedvezõtlen helyeken: például mocsaras vagy
hegyes terepen, sûrûn lakott területeken. 

A harckocsizó kötelékek együttmûködnek más fegyvernemekkel is. Külö-
nösen a lövészekkel, mivel jól kiegészítik egymást a szembenálló fél erejének
megsemmisítésében, illetve egymás biztosításában.

16. A harci támogató erõk felosztása és feladatai

FELADAT: Alkossatok csoportokat! Válasszatok ki egy-egy területet a következõkbõl: tüzér,
útépítõ, hídépítõ, építõ erõk! A történelemkönyvek felhasználásával vizsgáljátok meg, milyen
feladatokat oldottak meg ezek az erõk a harcoló katonák megóvása, mozgása és harcának
megvívása érdekében!
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FELADATOK
1. Alkossatok csoportokat, és keressetek anyagot a könyvtárban, vagy az interneten a

lövészek II. világháborús alkalmazásával kapcsolatban!
2. Keressetek anyagot a kurszki csatával kapcsolatban! Milyen harckocsik vettek benne

részt?
3. Mekkora szerepet játszottak a harc kimenetelében a német és a szovjet harckocsik

tulajdonságai közötti különbségek?

ÖSSZEFOGLALÁS
A harci kötelék a harc közvetlen megvívására szervezett katonai erõ.
A Magyar Honvédség harci kötelékei a lövész és a harckocsizó egységek.
A lövészkötelékek kézi lõfegyverrel rendelkeznek.
A lövészkötelékek minden körülmény között alkalmazhatók.
A harckocsizó kötelékek nagy mozgékonyságúak, erõs páncélvédettséggel és nagy

tûzerõvel rendelkeznek.
A harckocsizó kötelékek alapvetõ feladata a csapásmérés.

1. Melyek a harci támogató erõk?
2. Mire alkalmasak?
3. Milyen erõk tartoznak közéjük?
4. Mi az egyes erõk feladata?



Harci támogató erõk
Harci támogató erõknek nevezzük azokat a katonai szervezeteket, amelyek a
harci feladatokat végzõ erõket közvetlenül, vagy közvetve támogatják, és ezzel
kedvezõ feltételeket teremtenek harcuk sikeres megvívásához.

A harci támogató erõkhöz tartoznak a felderítõ, a tüzér, a légvédelmi, a mû-
szaki, a vegyivédelmi, valamint az elektronikai hadviselés kötelékek.

A felderítõ kötelékek és feladataik
A parancsnokoknak mindig szükségük volt a szembenálló erõk elhelyezkedé-
sérõl, tevékenységérõl, haditechnikai eszközeirõl, harceljárásairól, és a szá-
mukra ismeretlen terep sajátosságairól szóló információkra. A katonai felderítõ
kötelékeket ezeknek az adatoknak a megszerzésére hozták létre. Ezek a kötelé-
kek nem hírszerzõi tevékenységet folytatnak, hanem különbözõ fogások, eljá-
rások alkalmazásával adatokat gyûjtenek a szemben álló katonai erõkrõl, hadi-
technikai eszközökrõl, tevékenységekrõl. Ahhoz, hogy ezeket az ismereteket
idõben megszerezzék, különlegesen kiképzett katonákat és felderítõ eljáráso-
kat alkalmaznak. A megszerzett adatokat különbözõ módon, például rádión
juttatják el a kiküldõ parancsnokhoz, vagy a parancsnokot segítõ törzshöz.

A katonai felderítõ erõk között vannak mélységi és csapatfelderítõk. A mély-
ségi felderítõk az ellenség vonalain túl, nagy mélységében tevékenykednek,
rendszerint légi úton juttatják oda õket. A csapatfelderítõk a harcban álló kato-
nai kötelékeket látják el adatokkal az elõttük álló ellenség erõirõl. 

A felderítõk felszerelése kézifegyverekbõl (pl. pisztoly, géppisztoly, tõr), túl-
élést biztosító eszközökbõl (pl. vízfertõtlenítõ), adatmeghatározó és -feldolgo-
zó eszközökbõl (pl. távcsõ, tájoló, felderítõ lokátor) és adattovábbító eszközök-
bõl (pl. rádió) áll.

A tüzérkötelékek és feladataik
A tüzérkötelékek a tûzeszközök, elsõsorban az ágyúk fejlõdésével jelentek meg.
A kezdeti idõben a tûzeszközök öntõit, kezelõit, a „tûzmestereket” olyan szak-
embernek tekintették, mint a kovácsot, vagy a kõmûvest.

A technikai fejlõdéssel mind a védõ, mind a támadó kötelékek részérõl egy-
re több ágyút alkalmaztak. Ekkor már kevés volt, hogy csak egy-két szakember
ismeri ezek használatát. A további fejlesztés célja az volt, hogy az ágyúk a köny-
nyebb kezelhetõség révén alkalmassá váljanak a tömeges alkalmazásra.

A tüzér eszközök azzal, hogy nagy távolságokra képesek lõni (mai viszo-
nyok között akár 70 km-re is), alkalmasak a szembenálló fél mélységben lévõ
élõerõinek és technikai eszközeinek pusztítására. Ezáltal hathatós segítséget
nyújtanak az elöl harcoló kötelékeknek.

A tüzérség a repülõgépek és a rakéták elterjedésével veszített egykori egyed-
uralkodó szerepébõl. A szárazföldi erõk tekintetében ma is az egyik leghatéko-
nyabban alkalmazható erõ fontos szerepet játszott a kuvaiti vagy az iraki háború-
ban a harci erõk közvetlen támogatásával. Feladatait a légierõ, a szárazföldi csata-
repülõ, a harckocsizó, a lövészkötelékekkel szoros együttmûködésben oldja meg.
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A légvédelmi erõk és feladataik
A modern kor hadviseléséhez hozzátartozik a repülõk jelenléte és az azok el-
leni harc. Az elsõ világháborúban már alkalmaztak repülõgépeket, és megje-
lent a légi eszközök elleni tevékenység is. Kezdetben csak a katonák puskáival
és a kötelékekben lévõ géppuskák tüzével próbálták a légi támadó eszközöket
megsemmisíteni. Azóta jelentõs technikai fejlõdés játszódott le, ma már légvé-
delmi gépágyúkat, géppuskákat, légvédelmi rakétákat alkalmaznak.

A légvédelmi erõk alapvetõ feladatai azonban az elmúlt idõszakban sem
változtak: feladatuk a szárazföldi kötelékek, objektumok (hidak) oltalmazása
(megóvása) a szembenálló fél légi támadó eszközeitõl. A légvédelmi kötelékek
már a századok, zászlóaljak szintjén is jelen vannak. 

Természetesen a légvédelmi kötelékek között is megoszlik a feladatok vég-
rehajtása. Vannak olyanok, amelyek eszközeikkel a nagy távolságban megjele-
nõ repülõgépeket, vannak olyanok, amelyek a közeli, vagy kis távolságon tevé-
kenykedõ repülõket tudják pusztítani. Ennek megfelelõen technikai eszközeik
között megtaláljuk a nagyméretû, jármûveken szállított és a vállról indítható
légvédelmi rakétákat is.

A mûszaki kötelékek és feladataik
A mûszaki kötelékek is nagyon régtõl megtalálhatók a katonai erõk között.
A katonáknak meneteket kellett végrehajtani, és ehhez szükség volt utakra, hi-
dakra. A területek védelménél szükség volt várvédelmi rendszerekre, várakra,
vagy azok ostromlásához mûszaki eszközökre. Az ellenség mozgásának lassítá-
sához rombolni kellett a hidakat, a természeti képzõdményeket. A saját erõ
megóvásához is szükség volt mûszaki berendezésekre, például kútfúró felsze-
relésre.

A mûszaki kötelékek olyan katonai erõk, amelyek mûszaki képességek, be-
rendezések alkalmazásával járulnak hozzá a kötelékek tevékenységének sike-
réhez.

A mûszaki kötelékek között találunk utászkatonákat, akik hagyományos
kézi eszközökkel végzik munkájukat (lapát, fûrész stb.), út- és hídépítõ kötelé-
keket, amelyek technikai eszközökkel utakat, hidakat építenek. Találunk erõdí-
tési munkákat végzõ kötelékeket, akik árkokat, fedezékeket, óvóhelyeket épí-
tenek. Van közöttük az ellenség mozgásának akadályozását végzõ zártelepítõ,
valamint víztisztító egység is.

A vegyivédelmi kötelékek és feladataik
A háborúkban alkalmaztak olyan mérgezõ harcanyagokat, amelyek tömeges
veszteséget okoztak a harcoló feleknek. A technikai lehetõségek fejlõdésével
egyre hatékonyabb vegyi anyagokat állítottak elõ, ilyenek a lombtalanító ve-
gyületek, vagy idegmérgek. Ezek kialakulásával egyidõben az erõk megóvása
érdekében szükségessé vált a vegyivédelmi alakulatok létrehozása. Az atom,
biológiai és vegyi fegyverekrõl, továbbá a hatásaik elleni védelemrõl a C) feje-
zetben fogtok részletesen tanulni.
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A vegyivédelmi alakulatok legfontosabb feladatává vált az élõerõ riasztása,
a túlélést biztosító eljárások kidolgozása és végrehajtása. Ennek megfelelõen az
alakulatok vegyi-sugár felderítõ, adatfeldolgozó és -továbbító, mentesítõ és fer-
tõtlenítõ eszközöket, berendezéseket alkalmaznak feladataik elvégzéséhez.

Az elektronikai hadviselés kötelékek és feladataik
A jelenkor egyik legnagyobb vívmánya az elektronika. Az elektronika terjedé-
sével lehetõvé vált olyan berendezések létrehozása, amelyek alkalmasak az ál-
talunk nem látható hang- és fénytartományokban jeleket kibocsátani és érzé-
kelni. Ezáltal úgy szerezhetünk adatokat a szembenálló félrõl, hogy attól távol
vagyunk. Ennek megfelelõen az elektronikai hadviselés olyan tevékenység,
amellyel lehetõségünk van az ellenség által használt elektrotechnikai eszközök
felderítésére, zavarására, illetve azok hatásának csökkentésére, megakadályo-
zására. A II. világháború során például a rádiólokátor megjelenése tette lehetõ-
vé, hogy az angol haderõ kellõ idõben megfelelõ adatokkal rendelkezhessen a
támadó német repülõgépek irányáról és helyzetérõl.

A ma használatos berendezések hangot és hõt bocsátanak ki, felfogják a
fémfelületekrõl visszaverõdõ rádióhullámokat. Az elektronikai hadviselést
végzõ kötelékek feladatai között szerepel adatok szerzése a szembenálló erõ-
rõl, védelmi eljárások, rendszabályok kidolgozása, a szembenálló fél vezeté-
sének, híradó és informatikai berendezéseinek zavarása, lefogása. Eszközeivel
mind a látható, mind a nem látható tartományokban biztosítja az elektronikai
felderítõ eszközök elleni védelmet, a felderítést, a zavarást, a lefogást. Ilyen
eszközök lehetnek: sugarakat visszaverõ berendezések, sugarakat elnyelõ fes-
tékek, felderítõ lokátorok, zavaró, azonosító berendezések.

Az elektronikai hadviselés területei az elektronikai támogató tevékenysé-
gek, az elektronikai ellentevékenységek.
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FELADATOK
1. Válasszatok ki egy-egy támogatási feladatot!  Keressétek meg, hogy a II. világháború

során milyen eszközökkel valósították meg a támogatást!
2. Gyûjtsetek adatokat az I. és a II. világháborúban használt tüzér eszközökrõl! Hasonlít-

sátok össze a jellemzõiket!

ÖSSZEFOGLALÁS
A harci támogató kötelékek jelentõs segítséget nyújtanak a harci kötelékek sikeréhez.
Általában nem közvetlenül vesznek részt a fegyveres harcban.
Nagy szerepet játszanak a saját erõk megóvásában.
Alkalmazásuk csökkenti az ellenség tevékenységének hatását.
A tüzér és a légvédelmi kötelékek támogató tevékenységük során pusztítják a szem-

benálló felet.



17. A harci kiszolgáló-támogató erõk felosztása és feladatai

FELADAT: A könyvtárban található irodalom és a történelemkönyvek felhasználásával vizsgáljá-
tok meg, hogyan történt a katonák ellátása és elszállásolása a X–XIX. század közötti idõkben!
A tapasztalatokat összegezzétek és beszéljétek meg!

A harci kiszolgáló-támogatás
A harci kiszolgáló támogatás a harctevékenységhez szükséges anyagi, techni-
kai és adminisztrációs feltételek biztosítását jelenti. A harci kiszolgáló-támoga-
tás részét képezi a logisztikai támogatás, az egészségügyi támogatás, a térképé-
szeti és katonaföldrajzi támogatás.

A logisztikai támogató erõk
A logisztikai támogatás a katonai erõk ellátásának, mozgatásának és fenntartá-
sának tervezésével és megszervezésével foglalkozik.

Beszélhetünk termelõi és fogyasztói logisztikáról. A termelõi logisztika az új
haditechnikai eszközök fejlesztésével, beszerzésével, rendszerbeállításával
foglalkozik. A fogyasztói logisztika a felszerelések rendszerbe állításával, rend-
szerben tartásával (átvétel, raktározás, szállítás, karbantartás, javítás), és ren-
deltetésszerû mûködtetésével foglalkozik.

A logisztikai feladatokat az ellátó, javító, és a szállító kötelékek látják el.
Általában a zászlóaljak logisztikai századdal, a dandárok logisztikai zászló-

aljjal rendelkeznek.

Az ellátó és szállító kötelékek, valamint azok feladatai
Az ellátó kötelékek alapvetõ feladata a haditechnikai eszközök, a hadianyagok
(lõszer, kenõanyag, üzemanyag) és az élelmezési anyagok kellõ idõben történõ
eljuttatása a felhasználókhoz. Ezekben a kötelékekben olyan szállító eszközök
és berendezések találhatók, melyek biztosítják a technikai eszközök szállítását
(trélerek), az átvett anyagok mozgatását és tárolását egészen a felhasználóig
történõ eljuttatásig.

A zászlóaljellátó kötelékekben (szakaszokban) találhatók az élelmezési (ét-
kezde) és szállító szervezetek. Dandároknál raktárak is megjelenhetnek.

A javító kötelékek és feladataik
A berendezések, jármûvek mûködtetése, üzemben tartása megköveteli a javító
kötelékek megszervezését is. Kialakításuk a szervezet felépítésétõl függ: egy
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1. Mit jelent a harci-kiszolgáló támogatás?
2. Milyen feladatokat foglal magában ez a tevékenység?
3. Kik hajtják végre?
4. Mi a logisztika jelentése, feladata?
5. Milyen feladat az elhelyezés?



lövészköteléknek például nincs szüksége harckocsi javító erõre (kivéve, ha az
állományában található harckocsi), ellenben mûködése szempontjából a harc-
jármû javító kötelék megléte fontos.

A harctéren szerzett mûszaki sérülések kijavítására a kötelék nagyságát 
és felszereltségét figyelembe véve szükség lehet javító mûhelyek mûködtetésé-
re is: fegyverjavító, jármûjavító, harcjármû-, harckocsijavító, optikajavító, hír-
adó anyagjavító. A mûhelyek az egymásra épültség elve szerint kis-, közép- és
nagyjavítások elvégzésére alkalmasak.

Az egészségügyi kötelékek és feladataik
Az egészségügyi szervezetek feladatai közé tartozik a katonák egészségének
megóvása, a beteg katonák gyógyítása, valamint a harci tevékenységek során a
sérültek, sebesültek ellátása.

Az egészségügyi ellátás több szinten történik. Az elsõ orvosi segély zászlóalj
szinten, az elsõ szakorvosi segély pedig dandár szinten valósul meg. A harctéri
sebesültellátáshoz olyan szállítási rendszerre van szükség, amely folyamatosan
biztosítja a sebesültek eljuttatását az állapotuknak megfelelõ ellátást végzõ
pontokra: a segélyhelyekre, az egészségügyi központokba és a kórházakba.
A sérült katonák harctéri ellátásának szabályairól részletesebben az E) fejezet-
ben olvashattok.

Az elhelyezési támogatás szervezete és feladatai
Az elhelyezési szolgálat foglalkozik az ingatlanok megszerzésével, az objektu-
mok folyamatos fenntartásával. Emellett a szolgálat egyik fõ feladata a katonai
szervezetek tábori elhelyezési feltételeinek megteremtése, szabályozása, bizto-
sítása. További feladata az elhelyezéshez, különösen a tábori elhelyezéshez
szükséges szakanyagok (lakókonténerek, sátrak, tábori ágyak, tábori asztalok
stb.) beszerzése, tárolása, az ezekhez kapcsolódó igények fogadása, teljesítése.

A dandároknál, zászlóaljaknál az ezzel kapcsolatos munkákat egy arra kije-
lölt személy koordinálja. Ez a szakember alapvetõen a tábori elhelyezés biztosí-
tásával foglalkozik.
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FELADATOK
1. Keressetek példákat a katonai kötelékek szállítására! Rendszerezzétek, hogy milyen

eszközön történt, és milyen típusú szervezeteket szállítottak!
2. Vizsgáljátok meg, milyen tábort építettek ki a római katonák, és az hogyan biztosítot-

ta a tevékenység sikeres végrehajtását?



18. A szerzõdéses katonák kiképzése

FELADAT: Történelmi tanulmányaitok és a könyvtárban fellelhetõ könyvek felhasználásával ke-
ressetek és dolgozzatok fel a középkori lovagok képzésével, illetve a XVI–XVII. századi lövé-
szek felkészítésével kapcsolatos ismereteket! 

A katonai kiképzés fõ területei
A katonákat a béke idõszakban fel kell készíteni várható feladataik elvégzésére.
Ebbe beletartozik az egyéni kiképzés és a kötelékben történõ kiképzés egyaránt.

A kiképzés során a bevonult katonának át kell esnie elõször az általános kato-
nai kiképzésen amely az egyéni feladatok és kötelékben végrehajtandó feladatok
elsajátítását foglalja magában. Utána következik a szakkiképzés, amely az egyé-
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ÖSSZEFOGLALÁS
A harci kiszolgáló-támogatás nélkül a kötelékek nem tudnának folyamatosan tevékeny-
kedni.

A logisztikai feladatokat szaktisztek, szaktörzsek szervezik.
Az egészségügyi támogatás célja a személyi állomány megóvása és ellátása.
A technikai eszközök karbantartása megnöveli az eszközök rendszerben tarthatósá-

gának idejét.
Az elhelyezési támogatás megfelelõ körülményeket teremt az állomány számára a

pihentetés és a felkészülés idõszakában.

1. Milyen területekbõl áll a szerzõdéses katonák kiképzése?
2. Mi az egyes területek célja?
3. Milyen fogásokat és eljárásokat kell megtanulni a különbözõ területeken?

18a Bevonulás a Magyar Honvédség 
Központi Kiképzõ Bázisra

18b Lõgyakorlat végrehajtása

FELADAT: Keressetek ismerõseitek között katonaviselt embereket! Kérdezzétek meg tõlük,
hogy a bevonulásuk során milyen benyomásokat szereztek!



ni és kötelékben végrehajtandó szakfeladatok elvégzésére teszi õt alkalmassá. 
A missziós feladatok miatt a nem háborús katonai feladatokra is készen kell áll-
nia. Ezért az ilyen jellegû feladatokra is meg kell kapnia a speciális felkészítést.

A katonai képzés fõ területei: állampolgári és honvédelmi ismeretek, kato-
nai testnevelés, alaki kiképzés, Szolgálati Szabályzat ismeret, általános harcá-
szat, általános lõkiképzés, mûszaki kiképzés, vegyivédelmi kiképzés, katonai
tereptan, logisztikai ismeret, egészségügyi ismeret.

A szerzõdéses katonának, amikor bekerül a honvédségbe, elõször alapki-
képzést kell végrehajtania, majd szakalapozó képzésben vesz részt. Ezt követi
a kötelékkiképzés, illetve a nem háborús feladatokra történõ felkészítés. Isme-
reteiket szinten tartó foglalkozások keretében mélyítik el. A szerzõdéses katona
ezután is folyamatosan át- és továbbképzéseken vesz részt, egészen a katonai
pálya elhagyásáig.

A komplex felkészítés – I. ciklus
A komplex felkészítés célja, hogy a katona képes legyen az egyéni általános és
az egyéni szakfeladatok elvégzésére, illetve e feladatok kötelékben történõ
végrehajtására is. Megfelelõ felkészítést kell kapnia a béketámogató és a ka-
tasztrófavédelmi feladatok végzéséhez is.

Az elsõ ciklus a következõ részekbõl áll: 1 hónapos alapkiképzés, 2 hónapos
szakbeosztásra történõ felkészítés, 6 hónapos alaprendeltetésre történõ felké-
szítés, 3 hónapos béketámogató mûveletekre történõ felkészítés.

A Magyar Honvédségben az egységes alapkiképzés célja, hogy a honvéd-
ségbe került szerzõdéses katonák elsajátítsák a szolgálat ellátásához szükséges
alapvetõ ismereteket, képesek legyenek a szolgálati feladatok (õrzés, szolgálat)
ellátására, szabályosan végre tudják hajtani az alapvetõ gyakorlati fogásokat,
mozdulatokat (fegyverfogások, alaki fogások, lövészet, vegyivédelmi eszközök
használata, tájékozódás terepen). A szerzõdéses katonákon kívül az alapkikép-
zést végre kell hajtania a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemre felvett ösz-
töndíjas hallgatóknak, valamint a Magyar Honvédség Kinizsi Pál Tiszthelyet-
tes Szakképzõ Iskolára felvett tiszthelyettes hallgatóknak is. Az alapkiképzést
a Magyar Honvédség Központi Kiképzõ Bázisán, Szentendrén hajtják végre.

65

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG BIZTONSÁG- ÉS SZÖVETSÉGI POLITIKÁJA

18c Mûszaki kiképzés 18d Az akadálypálya leküzdése



A szakbeosztás olyan munkakört jelent, ahol speciális, az általános tevékeny-
ségtõl eltérõ szakmai feladatokat kell elvégezni: például híradó eszközök kezelé-
se, harcjármû vezetése, speciális fegyverek kezelése (géppuska, ágyú, harckocsi-
löveg). A szakbeosztásra történõ felkészítés keretében el kell sajátítani a rend-
szeresített technikai eszköz kezelését, a szakbeosztáshoz használt egyéni vagy
kollektív fegyver, technikai eszköz alkalmazását, karbantartását, megóvását.

Az alaprendeltetésbõl adódó feladatokra történõ felkészülés során a szerzõ-
déses katonák elsajátítják szakfeladataik végrehajtását harci körülmények kö-
zött raj, szakasz, század és zászlóalj kötelékben. Végrehajtanak lövészeti, veze-
tési, haditechnikai eszközkezelési feladatokat támadó, védelmi és kiegészítõ
tevékenységek végzése közben, nappal és éjszaka, különbözõ idõjárási és te-
repviszonyok között.

A béketámogató feladatokra történõ felkészítés során elsajátítják azokat az
általános fogásokat, amelyeket a béke megõrzése, a békeállapot fenntartása so-
rán, vagy katasztrófahelyzetek kezelésekor kell alkalmazniuk. Megtanulják fel-
ismerni a mások által készített robbanótesteket (aknákat), elsajátítják a béké-
ben folytatott járõrözési technikákat. Alapvetõ jártasságot szereznek ellenõrzõ
pontok (forgalom, tevékenység ellenõrzésére kijelölt helyek) mûködtetésében.

A komplex felkészítés – II. ciklus
A szerzõdéses katonák az elsõ év végére alkalmassá válnak feladataik végre-
hajtására. Béke- és missziós feladataik végzése mellett is biztosítani kell, hogy
a mindennapi tevékenységben nem használt fogásokat, eljárásokat, elméleti is-

mereteket ne felejtsék el. Ennek érde-
kében számukra szintentartó kikép-
zést kell biztosítani.

A szintentartó képzéshez a foglal-
kozások elõtt felmérik a katonák felké-
szültségét. Az eredménynek megfele-
lõen tervezik meg a képzést, amit raj,
szakasz, század kötelékben hajtanak
végre.
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18e Kézigránátdobás gyakorlása

18g Harcászati kiképzés

18f Harcászati kiképzés



A szerzõdéses katonák a fegyver kezelésében, fejlesztésében beállt változá-
sok, illetve új fegyverre történõ áttérés esetében továbbképzésen vesznek
részt. Amikor pedig más szakbeosztásba kerülnek (lövészbõl tüzér, tüzérbõl
lokátorkezelõ stb.) átképzést kapnak. 

A szövetségi feladatokból adódóan a katonáknak idegennyelv-tudásra, el-
sõsorban angol nyelvi ismeretekre is szükségük van, ezért nyelvi képzést is
szerveznek a szerzõdéses állomány részére.

A felkészítést követõen újabb ellenõrzésen esnek át a kötelékek, így az oda
beosztott szerzõdéses katonák felkészültségét folyamatosan értékelik. Az el-
lenõrzések végrehajtása után értékelés és szükség esetén további feladatok
meghatározása következik.

A korábban szerzett ismereteket a várható feladatoknak megfelelõ kiegészí-
tõ, célirányos kiképzés egészíti ki: ilyen lehet a mûveleti terület speciális kato-
naföldrajzi sajátosságaihoz történõ alkalmazkodás, vagy például a különbözõ
aknatípusok felismerése.

19. A Magyar Honvédség részvétele NATO-missziókban

FELADAT: A könyvtárban, az interneten gyûjtsetek példákat arra, hogy a katonai erõk milyen
tevékenységet folytattak békében a XIX–XX. században! Csoportosítsátok a tevékenységeket
az alapján, hogy melyek szolgálták az emberek helyzetének javítását, és melyeknek volt célja
a politikai, gazdasági stabilitás megteremtése!
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FELADATOK
1. Gyûjtsétek össze azokat a tevékenységi formákat, amelyeket egy katonának ismernie

kell a harci tevékenység folytatásához!
2. Gyûjtsetek a könyvtárból, a napi sajtóból, az internetrõl olyan eseteket, ahol robba-

nótestek (aknák, házi készítésû robbanószerkezetek) okoztak sérüléseket! Rendsze-
rezzétek õket! Beszéljétek meg, hogy mit kell tenni ilyen eszközök megtalálásakor!

ÖSSZEFOGLALÁS
A katonákat ki kell képezni a feladatok végrehajtására.
A komplex felkészítés két ciklusban történik.
Az elsõ ciklus 1 hónapos alapkiképzést, 2 hónapos szakbeosztásra történõ felkészí-

tést, 6 hónapos alaprendeltetésre történõ felkészítést és 3 hónapos békemûveletekre
történõ felkészítést foglal magában.

A kiképzés során tanultakat idõszakonként újra be kell gyakorolni.
A konkrét feladatok végrehajtására külön is fel kell készülni.

1. Milyen NATO-missziókban vesz részt a Magyar Honvédség?
2. Mi ezeknek a misszióknak a lényege?
3. Milyen erõvel veszünk bennük részt?



A missziók (küldetések) alapját a mandátumok (felhatalmazások) képezik.
A feladattól függõen parlamenti vagy kormány-felhatalmazásra van szükség. 
A felhatalmazás meghatározza, hogy milyen tevékenység elvégzésére jön létre
az adott misszió. A különbözõ tagállamok önként döntenek arról, hogy részt
vesznek-e, és mekkora erõvel ezekben a tevékenységekben, vagyis delegál-
nak-e erõket a feladat végrehajtásához.

A mûveletek végrehajtására létrehozott szervezeteket rövidített angol elne-
vezésük alapján különböztetjük meg: pl. PRT, ISAF, KFOR.

PRT - Tartományi Újjáépítési Csoport (Provincial Reconstruction Team)
A Nemzetközi Biztonsági Támogató Erõket (International Security Assistant
Force – ISAF) az Egyesült Nemzetek Szervezete hozta létre az afgán nép meg-
segítésére. Az errõl szóló szerzõdést 2001. december 6-án írták alá Bonnban
(Bonni Szerzõdés).

Ehhez csatlakozva a Magyar Honvédség 2006. augusztus 1-jén az ISAF ré-
szeként létrehozta a PRT erõk magyar kontingensét (MH PRT), mely 2006. ok-
tóber 1-jétõl mûködik. Az MH PRT bázisa Afganisztán Baghlan tartományá-
ban, Pol-e Khomri-ban található. A magyar erõk feladatai:
• a saját tábor üzemeltetése, õrzés-védelmi feladatainak ellátása;
• a NATO és a magyar katonai jelenlét demonstrálása;
• segítségnyújtás az átvonuló szövetséges erõk részére;
• személyek, szállítmányok kísérése, biztosítása;
• a helyi lakosság bizalmának erõsítése, szakértõk, tanácsadók elszállásolása

és védelme a táborban;
• az Afgán Nemzeti Hadsereg kiképzésének, felkészítésének segítése, az af-

gán rendõrség tanácsadással történõ támogatása.

Feladatai végrehajtása érdekében az MH PRT kapcsolatot tart fenn a tarto-
mány kormányzójával, rendõrfõnökével, a tartomány vallási vezetõjével, a Tar-
tományi Fejlesztési Tanáccsal, a Tartományi Biztonsági Tanáccsal, a Tartományi
Koordinációs Tanáccsal, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel és egyéb,
nem kormányzati szervezetekkel.
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19a Az ISAF misszió karjelzése 19b A PRT küldetés karjelzése 19c Az NTM-I karjelzése

FELADAT: Nézzetek utána, mely országok vesznek rész a PRT feladatok végrehajtásában!



Az MH PRT feladatának végrehajtásában a következõk vesznek részt: ösz-
szekötõ csoportok, CIMIC (civil-military cooperation/ civil-katonai együttmû-
ködés) részleg, PSYOP (psychological operation/ lélektani mûveletek) csoport,
hadmûveleti részleg, híradó és informatikai részleg, biztosító erõk, logisztikai
részleg, tûzszerész részleg, egészségügyi központ.

Az összekötõ csoportok tartják a kapcsolatot a helyi szervezetekkel, polgá-
rokkal. A CIMIC részleg tervezi és felügyeli a fejlesztési projekteket. Ennek
érdekében kapcsolatot tart fenn a helyi kormányzati és nem kormányzati szer-
vezetekkel. A hadmûveleti részleg tervezi, szervezi és irányítja a PRT bizton-
ságával, mûködésével kapcsolatos feladatokat. A biztosító erõk a tábor õrzés-
védelmén kívül részt vesznek konvojok, személyek kísérésében, a rendõrség-
gel, az afgán hadsereggel közös feladatok végrehajtásában. A tûzszerész
részleg a MH PRT biztonságos munkavégzését segíti. A logisztikai részleg gon-
doskodik a katonák ellátásával kapcsolatos feladatok végzésérõl, a tábor mû-
ködtetésérõl.
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Az alábbiakban az MH PRT tevékenységérõl olvashattok
„Nagy szegénységben élõ családok életén próbált könnyíteni a Magyar Honvédség Tartomá-
nyi Újjáépítési Csoport (MH PRT) a dahanai Ghory településen. Több családból érkeztek rok-
kantak egy lábbal, egy kézzel vagy éppen eldeformálódott végtagokkal, sok helyi asszony pedig
nem volt idõsebb 50-55 évesnél, de látszott rajtuk, hogy a mozgás is nehéz nekik. Az Afganisz-
tánban élõ emberek szervezete életkörülményeik miatt hamarabb megöregszik, mint nekünk,
európai embereknek. Rohamosan romló egészségügyi állapotuk családjuk eltartását is nagy-
ban veszélyezteti.

A magyar katonáktól 165 élelmiszercsomagot kaptak a rászorulók, melyekben 2,5 kg rizs,
8 kg liszt, 2 l olaj, 1 kg cukor, 1,5 kg csicseriborsó, 2 kg bab és 0,3 kg tea volt. Ezeket a csoma-
gokat a CIMIC csoport Afganisztánban szerzi be helyi vállalkozóktól. A családok egy-egy
takarót is kaptak a csomagok mellé, melyek Magyarországról érkeztek a legutóbbi segélyszál-
lítmánnyal. Az élelmiszerek és takarók átadására a kormányzóság udvarán került sor, a rászo-
ruló családok listája alapján, remekül szervezett formában.”

http://www.honvedelem.hu/cikk/24/13990/afganisztan_szegenyseg.html, 2009. július 15.

„Sharmab faluban 2008. november 6-án a délelõtt folyamán iskolát adtunk át. Az átadáson jelen
volt Sándor Zsolt ezredes, a magyar kontingens parancsnoka valamint a falu vezetõi, az iskola
tanárai és a diákok. A tanítás ebben a faluban is, mint 
sok más helyen sátrakban és a szabad ég alatt zajlik. Az
MH PRT egy nyolc tantermes iskolát építtetett a falunak,
ahol mától 300 kisdiák fog tanulni, a termekbe táblákat, is-
kolapadokat, a diákoknak füzeteket, íróeszközt, hátizsákot,
labdákat adományozott. Az iskola tanárai megköszönték
az iskolát és minden mást, amit az MH PRT adott.

Utazásunk következõ állomása az 1750 méter maga-
san fekvõ település, Zardakamar volt. Információt szerez-

19d Segélyosztás 
Afganisztánban



KFOR – Koszovó Erõ (Kosovo Force)
A KFOR-t 1999. június 12-én hozták létre ENSZ
mandátum alapján, a Biztonsági Tanács 1224.
határozatával. A Magyar Köztársaság Ország-
gyûlése 1999-ben határozatot hozott a koszovói
békefenntartásban való részvételrõl. 2004-ben
kormányhatározat született a balkáni katonai
béketámogató mûveletekben részt vevõ magyar
katonai kontingensrõl.

Az MH KFOR tevékenység kezdete 2008.
szeptember 1. Az MH KFOR erõinek települési

helye a koszovói Pec. Tevékenységét a KFOR MNTF (Multi National Task
Force), vagyis a KFOR Többnemzeti Harcászati Kötelék (Nyugati-szektorpa-
rancsnokság) parancsnokának irányítása alatt végzi.

Feladatai között szerepel a tömegkezelés, a fegyverbegyûjtés, az objek-
tumvédelem, területek biztosítása, területzárás, területellenõrzés, konvojok
kísérése, kiemelt kísérési feladatok légi (helikopter)- és közúti szállítás során.
Feladata még a térség NATO-parancsnokságain és az MNTF-nél egyéni beosz-
tásban szolgálatot teljesítõ magyar katonák szolgálatteljesítési feltételeinek biz-
tosítása.

IFOR, SFOR, EUFOR
Az IFOR (Implementation Force – Végrehajtó Erõ), az SFOR (Stabilisation
Force – Stabilizáló Erõ) és az EUFOR (EU Force – Európai Uniós Erõ) ugyannak
a folyamatnak a különbözõ szakaszaiban, ugyanabban a térségben tevékeny-
kedett.

Az IFOR misszió az 1995-ös daytoni megállapodás betartatására jött létre, az
egykori jugoszláv utódállamok közötti fegyveres konfliktus lezárása céljából.
Az ENSZ Biztonsági Tanács 1088. számú határozata adta meg a NATO részére a
felhatalmazást a mûvelet végrehajtására: a daytoni megállapodásnak megfele-
lõ béketeremtésre, a felek közötti párbeszéd biztosítására.

Az SFOR 1996. december 21-én váltotta fel az IFOR erõket, miután az IFOR
teljesítette feladatát.
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19e A KFOR misszió karjelzése

FELADAT: Az akkori sajtó 
tanulmányozásával kövessétek
nyomon a volt Jugoszlávia 
felbomlásának folyamatát!

tünk az itt élõ emberek hétköznapjairól, illetve megbeszélést folytattunk a helyi vezetõkkel. 
A helyi elöljáróság a tanácskozás során fejlesztési kérést – víztározó építése – fogalmazott meg
az MH PRT felé. Megnéztük a jelenleg víztározónak használt betonmedencét, ami kicsi és
nem rendelkezik a vízminõség fenntartása érdekében elengedhetetlenül szükséges vízforgató
berendezéssel. Kutat ilyen magasságban ezen a vidéken, tekintettel a földrajzi viszonyokra,
nem lehet fúrni. Nekünk nem kellett átélni ezt a magas fokú higiéniai nélkülözést, mert Ma-
gyarországon a XX. század végén az embereknek nem kellett megtapasztalniuk az afgán kö-
zépkori viszonyokat.”

http://www.honvedelem.hu/cikk/24/13042/prteletmentoprojektek.html, 2009. július 15.
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FELADATOK
1. A sajtóban megjelent cikkekbõl gyûjtsetek adatokat az MH PRT afganisztáni tevé-

kenységérõl! Beszéljétek meg, milyen feladatokat végeztek katonáink a helyi szervek-
kel együttmûködve!

2. A Honvédelmi Minisztérium honlapján meglévõ cikkekbõl gyûjtsetek adatokat a
KFOR tevékenységével kapcsolatban!

3. Nézzetek utána, hogy mi volt a daytoni megállapodás lényege!

ÖSSZEFOGLALÁS
A Magyar Honvédség a NATO keretében fontos szerepet vállal különbözõ missziók vég-
rehajtásában, valamint jelen van több NATO-n kívüli konfliktus rendezésében is.

A Honvédség a különbözõ mûveleteket mindig felhatalmazás alapján végzi.
A mûveletek során kapcsolatot tart fenn a mûveleti terület polgári szerveivel, lakosaival.
Az erõk az alkalmazásuk során rendszabályokat valósítanak meg a saját állományuk

védelme érdekében.

A Magyar Honvédség 1996. január 6-ától
egy mûszaki kontingens telepítésével kezd-

te meg tevékenységét a térségben. A kon-
tingens 2002. április 30-ig mûködött.

2002. május 15-étõl katonai rendfenn-
tartó kontingenssel, 2003. szeptember-
tõl egy katonai szállító szakasszal, va-
lamint egyéni beosztásokba történõ
kiküldéssel veszünk részt a mûvele-
tekben. 2004-tõl a katonai rend-
fenntartó kontingens átkerült az
EUFOR alárendeltségébe.

Irak
MNF, NEMZETKÖZI KOALÍCIÓS ERÕK (MULTI-NATIONAL FORCE) 
A Magyar Honvédség 2003 augusztusától 2004 december 31-ig a Nemzetközi
Koalíciós Erõk részeként 300 fõs szállító zászlóaljjal vett részt Irak stabilitásá-
nak megteremtésében. A szállítózászlóalj bázisa Al-Hilla-ban volt.

NTM-I, NATO KIKÉPZÕ ÉS TANÁCSADÓ KÜLDETÉS – IRAK

(NATO TRANING AND MENTORING – IRAQ)
A 2005-ben kezdõdött küldetéssel a NATO célja az volt, hogy hozzájáruljon az
önállóan is mûködõképes iraki biztonsági erõk megteremtéséhez. A mûvelet-
ben jelenleg is 3 fõvel veszünk részt. Az NTM-I küldetésen belül 2007. július
25-étõl 2008 augusztusáig az MH 15 fõs csoporttal átvette a kiképzett iraki erõk
felkészültségének ellenõrzésére és „hitelesítésére” létre hívott, Katonai Tanács-
adó és Összekötõ Csoport (MALT – Military Advice and Liaison Team) vezetését.

19f A NATO Katonai Tanácsadó és Összekötõ Csoport
bázisa Irakban



20. A Magyar Honvédség részvétele az ENSZ békefenntartó misszióiban

FELADAT: Gyûjtsetek adatokat a könyvtárban és az interneten Ciprus történelmérõl és földraj-
zi adatairól! Vizsgáljátok meg vallási és nemzetiségi összetételét! Mutassátok be a gyûjtött
anyagokat a tanórán!

A magyar békefenntartás múltja
Magyar katonák elõször az Osztrák–Magyar
Monarchia közös hadseregének részeként vet-
tek részt békemissziókban. 1897-ben Kréta szi-
getén hajtottak végre békefenntartói feladato-
kat, majd részt vettek az 1901-ben lezajlott kínai
boxerlázadás utáni helyzet normalizálásában.
1902–1907-ig Koszovóban, valamint 1902 és 1914
között Albániában mûködtek közre a béke meg-
szilárdításában.

A következõ békemisszióra a vietnami hábo-
rút lezáró, 1973 januárjában aláírt párizsi meg-
állapodás után került sor. A fegyverszünet és a
megbékélési folyamat elõsegítésére létrehozták
a Nemzetközi Ellenõrzõ és Felügyelõbizottságot,
amelyben 1973. január 26. és 1975. március 9. kö-
zött, három váltásban 636 magyar szolgált Viet-
namban. A kontingensben voltak katonák, ha-
tárõrök, polgári alkalmazottak és diplomaták is.

ENSZ missziók
A Magyar Honvédség nemcsak a NATO, hanem az ENSZ keretén belül is vé-
gez missziós tevékenységet. Ezek a tevékenységek is jogi (ENSZ) felhatalma-
zás alapján zajlanak. A mûveletekben általában kisebb erõkkel, egyes beosztá-
sokba való kiküldéssel veszünk részt.

UNFICYP – Egyesült Nemzetek Ciprusi Békefenntartó Erõi (United Nations
Peacekeeping Force in Cyprus)
A ciprusi ENSZ missziót 1964-ben hozták létre a szigeten élõ görög és török kö-
zösség közötti fegyveres összecsapások megakadályozására. A missziós erõk fel-
adata a kettéosztott állam lakói közötti fegyveres konfliktus megakadályozása, 
a sziget déli és északi része közötti ütközõövezet felügyelete. A területen több
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1. A NATO kötelékében végrehajtott békemûveleteken kívül még milyen missziókban
veszünk részt?

2. Melyik misszióban milyen szerepet vállalnak az MH erõi?
3. A Föld mely pontjain hajtanak végre az MH katonái missziós feladatot?

20a Magyar katona Vietnamban
(http://www.hm.gov.hu/hirek/kiadvanyok/
magyar_honved/magyar_hosi_halottak_
vietnamban)
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szektort alakítottak ki a feladat elvégzésé-
hez, de a szektorok erõin kívül más erõ is
jelen van: például a Mobil Tartalék Erõk
(Mobil Force Reserve – MFR).

A magyar katonák 84 fõvel vesznek részt
a békefenntartó feladatokban a szlovák–ma-
gyar–horvát zászlóalj kötelékében. A magyar
erõk készen állnak az MFR erõin belüli vezetési
pont õrzésére, de képesek rendezvények biztosí-
tásra, tömegkezelési eljárások végrehajtására is.

MFO – Többnemzetiségû Erõk és Megfigyelõ béketámogató
mûvelet (Multinational Force and Observers)
Az 1979-ben aláírt Camp David-i békeszerzõdés ellenõr-
zésére 1981. augusztus 23-án Egyiptom, Izrael és az Ame-
rikai Egyesült Államok független békefenntartó erõt ho-
zott létre a Sínai-félszigeten, MFO néven. Ez az erõ 11 ország katonai kontin-
genseibõl tevõdik össze. Fõigazgatósága Rómában található, a fõigazgatónak
egy-egy képviselõje van Kairóban és Tel-Aviv-ban.

A Magyar Honvédség 1995 szeptembere óta vesz részt az MFO kötelékében
41 fõs közös katonai-rendõri kontingenssel. 39
magyar katona alkotja az MFO Magyar Katonai
Rendész alegységét, amely közösen tevékeny-
kedik kolumbiai és fidzsi katonákkal. Két kato-
nánk az MFO törzsében szolgál.

Az alegység felelõs az általános katonai rend
és fegyelem fenntartásáért az MFO teljes felelõs-
ségi körzetében. Feladata a bûnügyi, nyomozati
munka, a baleseti helyszínelés, a járõrözés, fegyver-lõszerszállító jármûoszlo-
pok biztosítása, konvojok összeállítása, kísérése, fegyveres és fegyvertelen busz-
kísérés az északi és a déli táborok között.

MINURSO – ENSZ Nyugat-Szaharai Misszió, (United Nations Mission 
for the Referendum in Western Sahara)
A spanyol gyarmati erõk 1976-os kivonulását követõen, 1979-ben háború rob-
bant ki Nyugat-Szahara területéért Algéria, Marokkó és Mauritánia részvételé-
vel. A háború 1991-ig tartott. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1991. április 29-én, 
a 690-es határozatában döntött a MINURSO misszió megalakításáról. A jelen-
legi mûveletek a Biztonsági Tanács 2008. április 30-ai, 1813-as felhatalmazása
alapján zajlanak.

A misszió feladata: a tûzszünet ellenõrzése, a marokkói csapatcsökkentés 
és a hadifogolycserék ellenõrzése, a visszatelepítési program megalkotása, 
a szavazás elõkészítése, a szabad választás feltételeinek biztosítása. A misszió-
ban 24 nemzet vesz részt. A magyar kontingenst 7 fõ alkotja.

20b A magyar katonák 
tábora Cipruson 

20c Az MFO karjelzése



UNOMIG – ENSZ Grúziai Megfigyelõ Küldetés (United Nations Observer 
Mission in Georgia)
1992-ben háború robbant ki a grúzok és abházok között. 1993. július 27-én 
a szembenálló felek orosz közvetítéssel tûzszüneti megállapodást írtak alá Szo-
csiban.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1993. augusztus 24-ei, 858. sz. határozatával lét-
rehozta az ENSZ Grúziai Megfigyelõ Küldetés misszióját. Jelenleg 23 nemzet
részvételével 131 katonai megfigyelõ, és 20 rendõrségi járõr teljesít szolgálatot.
A misszióban 7 fõ magyar katona szolgál.

A misszió feladatai: a tûzszüneti egyezmény betartatása, a fegyverzetmen-
tes övezetre és a nehézfegyverekre vonatkozó korlátozó rendszabályok betar-
tatása, a biztonsági zónában történõ fegyveres csapatmozgások megfigyelése
és jelentése, részvétel a különbözõ egyezmények megsértésének kivizsgálásá-
ban, a humanitárius szervezetek mûködésének segítése.

UNMIK – Koszovói Ideiglenes Államigazgatási Küldetés (United Nations 
Interim Administration Mission in Kosovo)
1999 júniusában az ENSZ Biztonsági Tanácsa a 1244. sz. határozatával létrehoz-
ta az ENSZ UNMIK-ot. A misszió feladata: a polgári közigazgatás és önkor-
mányzat megteremtése, a humanitárius és katasztrófavédelmi tevékenységek
szervezése, az infrastrukturális újjáépítés támogatása, az emberi jogok biztosí-
tása. A 38 fõ megfigyelõbõl álló kontingensben egy magyar katona található.
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FELADATOK
1. Keressetek olyan cikkeket a sajtóban, amelyek valamelyik misszióhoz kapcsolódnak!

Beszéljétek meg, hogy a katonák milyen feladatokat hajtottak végre a mûveletben!
2. Gyûjtsetek képeket az interneten a missziókkal kapcsolatban! Rendezzétek a képeket

missziónként!

ÖSSZEFOGLALÁS
Az ENSZ missziók felhatalmazás alapján zajlanak.
A katonai erõ jelenléte egyes térségekben szavatolhatja a békét.
A Magyar Honvédség erõi aktívan részt vesznek a különbözõ nemzetközi mûveletek-

ben.
A végrehajtás során a katonák sok esetben egyéni beosztásokba kerülnek.
A résztvevõket az ENSZ missziókra is külön – nyelvi, helyi- és kulturális ismereteket

is tartalmazó – kiképzés során kell felkészíteni.



21. Ismétlõ foglalkozás

� A Magyar Honvédség alá- és fölérendeltségi viszonyban mûködõ szervezet,
amely két haderõnembõl áll. Hazai és szövetségi mûveletekben is részt vesz.
Az MH vezetése hierarchikus felépítésû, vagyis egymásra épülõ, fentrõl lefelé
irányuló, parancsrendszerû.

� A katonai kötelékek különbözõ nagyságúak: a rajok a legkisebb kötelékek,
a rajok szakaszokat, a szakaszok századokat, a századok zászlóaljakat, a zászló-
aljak ezredeket, dandárokat alkotnak. Az egyes katonai kötelékek önállóan is
tevékenykedhetnek. A katonai kötelékek élén lévõ parancsnok munkáját törzs
segíti.

� A harci erõk között a lövész és a harckocsizó harci kötelékek találhatók. A lö-
vészkötelékek lõfegyverrel rendelkeznek, minden körülmény között alkalmaz-
hatók, képesek harcolni nappal, éjszaka, különbözõ földrajzi és terepviszonyok
között is. A harckocsizó kötelékek nagy mozgékonyságú, páncélvédett, nagy
tûzerõvel rendelkezõ szervezetek. Alapvetõ feladatuk a csapásmérés.

� A tevékenység sikeres végrehajtása érdekében a harci támogató kötelékek
fontos szerepet játszanak az erõk megóvásában, csökkentik az ellenség tevé-
kenységének a saját kötelékre gyakorolt hatását. A harci támogató erõk nagy
része nem vesz részt közvetlenül a fegyveres harcban, ez alól kivétel a tüzér és
a légvédelmi kötelék, amelyek pusztítják a szembenálló felet.

� A kötelékek harci kiszolgáló-támogatás nélkül nem tudnának folyamatosan
tevékenykedni. A logisztikai feladatokat szaktisztek, szaktörzsek szervezik. Az
egészségügyi támogatás fontos a személyi állomány megóvása és ellátása érde-
kében, a technikai eszközök karbantartása megnöveli az eszközök rendszer-
ben tarthatóságának idejét. Az elhelyezési támogatás megfelelõ körülménye-
ket teremt a katonák számára a pihentetés és felkészülés idõszakában, békében
és háborúban is.

� A katonákat ki kell képezni a feladatok végrehajtására. A katonák egyéni fel-
készültsége az alapja a kötelékek kiképzésének. Utóbbi során el kell sajátítani
az együttmûködést különbözõ feladatok végrehajtására. A tanultakat idõsza-
konként újra be kell gyakorolni.

� A NATO keretében végrehajtott missziókban, konfliktusok rendezésében az
MH erõi mindig parlamenti vagy kormány-felhatalmazás alapján vesznek
részt. A mûveletek során kapcsolatot tartanak fenn a terület polgári szerveivel,
lakosaival, alkalmazásuk során rendszabályokat valósítanak meg a saját erõk
biztosítása érdekében.
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	 Az ENSZ-missziók is felhatalmazás alapján zajlanak. A katonai erõ jelenléte
szavatolhatja a békét egyes térségekben. A Magyar Honvédség erõi aktívan
részt vesznek a különbözõ nemzetközi mûveletekben. A végrehajtás során a
katonák sok esetben egyéni beosztásokba kerülnek. Az ENSZ-missziókra is kü-
lön kell felkészíteni a résztvevõket.

KORUNK HÁBORÚINAK JELLEMZÕI

22. A modern háborúk jellemzõi

FELADAT: Gondoljátok végig az elmúlt évek háborús híreit, például az iraki, vagy a libanoni há-
borúról szóló tudósításokat! Gyûjtsétek össze, milyen új haditechnikai eszközök jelentek meg
az utóbbi évtizedben!

A modern hadviselés
A háborút vívó felek mindig az adott kor legfejlettebb technikai eszközeit igye-
keztek használni, mivel egy-egy új technikai eszköz alkalmazása kezdetben je-
lentõs fölényt biztosíthat az ellenséggel szemben. Régen a harci szekerek, az
ostromgépek, a páncélok, a számszeríjak alkalmazása, majd a tûzfegyverek
megjelenése jelentett új korszakot a hadviselés történetében. A XX. században
a harckocsik, a tengeralattjárók, a repülõgépek és a rakéták, az atomfegyver je-
lentették a technikai fejlõdés legfontosabb állomásait. A modern hadviselés
minden korban más és más, az adott korszak technikai lehetõségeinek és harc-
eljárásainak jellegzetességeit tükrözi.
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FELADATOK
1. Ismertessétek a Magyar Honvédség kötelékeinek rendszerét!
2. Fogalmazzátok meg, mi a parancsnok szerepe!
3. Ismertessétek a katonai kötelékek felépítését és egymásra épültségét!
4. Fogalmazzátok meg a lövész- és a harckocsizó kötelékek közötti különbségeket!
5. Hasonlítsátok össze a harci, és a harci-kiszolgáló támogatást!
6. Beszéljétek meg, mi a célja a fegyverrel történõ támogatásnak, és mi a pusztításban

részt nem vevõ erõk tevékenységének! Szerintetek melyik a fontosabb?
7. Foglaljátok össze a feldolgozott tananyag alapján az MH missziós tevékenységét!

Mely missziók igénylik a nagyobb katonai erõ jelenlétét?
8. Véleményetek szerint miért van szükség az ENSZ felhatalmazására? Beszéljétek meg,

hogy a katonai erõ mennyire önálló a missziós mûveletekben, és mennyire függ tevé-
kenysége más szervezetektõl?

1. Mit jelent a modern hadviselés?
2. Milyen változások várhatók a jövõben a hadviselés terén?
3. Milyen hatással van a harcászatra és az egyes fegyvernemekre a modern technológia?



Napjainkban az ûrtechnológia, az információs és kommunikációs technológia
rohamos fejlõdése folyamatosan alakítja át a haditechnikai eszközöket és a
harceljárásokat is. Megjelentek az intelligens haditechnikai és vezetéstechnikai
eszközök, a precíziós fegyverek. Továbbfejlõdtek a rakéták, a tüzérlõszerek cél-
ra vezetõ képessége, találati pontossága. Kisebb a járulékos pusztításuk, vagyis
elsõdlegesen csak a célban okoznak pusztítást. Az elektronikai eszközökkel
együtt nõtt a felderítõ berendezések hatékonysága, és megjelent a kisebb mé-
retû irányított, felderítõ pilóta nélküli repülõ (tenyérnyi méretû). Ez a techni-
kai átalakulás a továbbiakban is folytatódni fog. Vizsgáljuk meg mindennek az
egyes haderõnemekre és fegyvernemekre gyakorolt hatását!

Lövészek
A katona a túlélést fokozó és a mozgásszabadságot biztosító eszközökkel van
felszerelve. Olyan málhamellényekkel, amelyek alkalmasak a felszerelések ké-
nyelmes elhelyezésére és amelyek speciális golyóálló anyagot (például kevlárt)
alkalmazva a katonát is védik. A formatervezetté váló sisakon az éjszakai látást
és a tûzvezetést segítõ eszközöket (például infratávcsövet) helyeznek el. A fel-
szerelés részét képezi majd az a lézereszköz, amellyel a lövészkatona célmegje-
lölést végezhet a tüzérség vagy a légierõ számára. A katonáknál lévõ új híradó
és adattovábbító berendezések lehetõvé teszik a folyamatos rádióösszekötte-
tést más katonákkal, illetve a katonák helyzetének pontos meghatározását. Kí-
sérleti stádiumban vannak a robottechnikai fejlesztések, a harci robot, vagy a
felszerelést szállító robot kialakítása, alkalmazása, a mûszaki erõknél használt
robbanóanyag-felderítõ és -megsemmisítõ gépek.

Harckocsizók
A harckocsik esetében a tûzerõ fokozása mellett elõtérbe kerül a fegyverek cél-
meghatározó és tûzvezetõ rendszereinek fejlesztése. Ezek révén lehetõvé válik
a különbözõ csapásmérõ eszközök összehangolása. Például a harckocsizók tü-
ze összekapcsolódhat a tüzérség és a légierõ csapásmérõ eszközeinek, például
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A modern hadviselésrõl egy vélemény 1997-bõl:
„Az információs hadviselés már nemcsak a képzelet terméke, hanem létezõ rész az Egyesült
Államok szárazföldi, tengeri és légi erõinek arzenáljában. Arthur Cebrowski altengernagy, az
amerikai vezérkar irányítási, ellenõrzési, távközlési és számítógépes fõigazgatója a minap
nyilvánosan kimondta: a távközlési-informatikai hadviselés megjelenése legalább annyira
megváltoztatta a hadmûvészet és a stratégia alapképleteit, mint annak idején az atombomba.
Ám nem a végpusztulás réme által, hanem ellenkezõleg: azzal, hogy puskalövés nélkül meg
lehet bénítani az ellenség hadseregét, sõt egész gazdaságát, bankrendszerét, egészségügyi ellá-
tását, iparát: mindent, amit komputerek tartanak nyilván és segítenek irányítani. Meg lehet
fosztani a vezérkart és a kormányt az információ továbbításának lehetõségétõl. Kevesen hal-
nak meg, talán egy ház sem dõl össze, a legyõzött ország gazdasága mégis hosszú évekig ro-
mokban hever.”

(Népszabadság, 1997. november 3.)



a manõverezõ robotrepülõgépeknek a támadásával. Ennek elõnye, hogy pon-
tosabb csapásmérést tesz lehetõvé.

A harckocsik tervezésekor várhatóan tovább folyik a technikai verseny 
a páncéltörés és a páncélvédelem erejének fokozása terén is.

Fejlõdni fog a légvédelmi berendezések hatékonysága, különösen a célra-
vezetõ technika fejlõdése, a légvédelmi eszközök számítógépes hálózatba kö-
tésének lehetõsége révén.

Nagy változáson mennek át az elektrotechnikai és a vezetés-technikai beren-
dezések. A mikrohullámú adattovábbítók mûködtetésétõl és a digitális hullámok
alkalmazásától az adattovábbítás titkosítási technikájának fejlõdése várható.

Légierõ
A légierõ haditechnikájában fokozódik a verseny a láthatóság csökkentése (lo-
pakodó technológia) és a légi eszközök észlelése területén. Tovább fejlõdik a
nagytávolságú érzékelés. Folytatják a csapásmérés fejlesztését, illetve a tûzve-
zetõ rendszerek hatékonyságának, pontosságának növelését, egységes pusztí-
tási rendszerben történõ jelenlétét.

Haditengerészet
A haditengerészetnél folytatódik a komplex kötelékek kialakítása, illetve az
azon belüli kötelékek megfelelõ arányú összetételének kialakítása. Továbbra 
is nagy szerepet fognak játszani a repülõgép-anyahajók és a tengeralattjáró
kötelékek. A tengeralattjárók már nem csak a part menti területeket tudják tá-
madni, hanem megvan a képességük arra, hogy például manõverezõ robotre-
pülõgépekkel a szárazföldi mûveleteket is hatékonyan támogassák.

Felderítõ és vezetéstechnikai eszközök
A technikai felderítési lehetõségek kiszélesedésén kívül fejlõdött az optikai fel-
derítés színvonala is, ami lehetõvé teszi a szembenálló fél idõbeni észlelését és
a róla kapott adatok gyors és pontos továbbítását és értékelését.

A csapatokat vezetõ törzsek számára a számítástechnika lehetõvé teszi az el-
lenség tevékenységének mind gyorsabb és pontosabb elemzését, a saját tevé-
kenység lehetséges módozatainak idõbeni kidolgozását, ellenõrzését és model-
lezését. A vezetési szoftverek alkalmassá váltak a harctéren folyó események
követésére, a feladatok beosztottakhoz történõ eljuttatására.

Harcászat
Harcászati szinten a jövõben törekedni fognak a kisebb kötelékek alkalmazásá-
ra. E kötelékek – raj, szakasz, század esetleg zászlóalj – összetételét úgy alakít-
ják át, hogy önmagukban is minél többfajta feladatot tudjanak egyszerre sike-
resen megoldani. Jellemzõvé válik az összfegyvernemi jelleg: a tüzér, mûszaki,
felderítõ, tûzvezetõ, légierõ-támogató elemek együttes jelenléte. Ezekkel a kö-
telékekkel nagy területen lehet majd tevékenykedni: kis erõ – nagy tér. A har-
coló kötelékeket ki fogják egészíteni a speciálisan képzett erõk. Ezek célirányo-
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san egy-egy fontos objektum célmegsemmisítésével fognak hozzájárulni a mû-
velet sikeréhez.

Hadászat
Természetesen hadászati szinten is nagy változások várhatók. A háború megví-
vása során az elõbb felsorolt technikai változások kiaknázása, a kötelékek nyúj-
totta lehetõségek kihasználása megváltoztatja a háború lefolyását.

Elõször is az eltérõ technikai háttér következtében a szembenálló erõk hadi-
technikai színvonala között jelentõs eltérés, aszimmetria lehet. Ez önmagában
is eldöntheti a háborúk kimenetelét.

A harctevékenységek elõkészítésében és végrehajtásában nagy szerepet fog
játszani a légtér uralása. Legyen az a világûr, vagy a háború térségének közvet-
len légtere.

Aki uralja a világûrt, az a technikai felderítés révén pontosan tudni fogja el-
lenfelének  helyzetét. Persze az álcázási technikák fejlõdése azért megõrzi a föl-
di felderítés, a hírszerzés szükségességét is. A légtéruralás nemcsak a célok fel-
derítéséhez, hanem azok pusztításához is fontos, hiszen az elsõ csapások a
levegõbõl fognak bekövetkezni. Ez történt a délszláv válság, a kuvaiti és az ira-
ki háború alatt is.

A tervezést követõen tehát kezdetben a légierõ, illetve a haditengerészeti
kötelékek légi ereje fogja kiváltani a csapásokat repülõgépek és rakéták alkal-
mazásával a szembenálló fél légvédelmének, légierejének földön történõ meg-
semmisítésére törekedve. Majd ezt követõen az utánpótlási utak megbénítása
lesz a cél. Ezekben a tevékenységekben a légierõn kívül az ellenség mélységébe
kijuttatott speciális erõk is részt vesznek. Az õ feladatuk a célok megjelölése és
a levegõbõl nehezen támadható objektumok elpusztítása.

Miután a légierõ lehetõvé tette a szárazföldi erõk tevékenységét, a szárazföl-
di erõk tüzéralakulata, együttmûködve a légierõ kötelékeivel egységes számí-
tógép vezérelte tûzvetési rendszer igénybevételével pusztítja a szembenálló fél
légvédelmi, tüzér-, páncélos eszközeit és élõerõit.

A manõvererõk (a harcok során a kedvezõ helyzet megteremtése érdekében
mozgást végzõ erõk: lövész, harckocsizó kötelékekbõl jelölik ki), vagyis a szá-
razföldi haderõ kötelékei ezt követõen a légierõ és a tüzérség fedezete mellett
bekerítik és szétdarabolják az ellenséges erõket, hogy aztán részenként meg-
semmisítsék, vagy megadásra kényszerítsék õket.

Az ellenség összefüggõ védelmének megszûnését követõen elképzelhetõ
a kiskötelékek önálló irányban történõ tevékenysége: az ellenség mélységben
lévõ objektumainak birtokbavétele, az ellenség üldözése és felszámolása, vagy
a már korábban elfoglalt területen visszamaradó ellenséges erõk felszámolása.
Ezeket a kiskötelékeket a gyors manõverek fogják jellemezni, amelyek sikerét
az egységes informatikai vezetési rendszernek köszönhetõen gyors és pontos
tüzérségi és légi támogatás segítheti elõ.

Ebbõl is látszik, hogy a harc vezetése, a tûzzel való pusztítás irányítása, to-
vábbá a harctéren tevékenykedõ erõk vezetése egy egységes rendszert igényel.
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Ezt hívjuk hálózatos hadviselésnek. Ez azt jelenti, hogy egy informatikai háló-
zaton keresztül látható és irányítható minden hadszíntéren lévõ egység és
hadmûvelet.

A harcok során az ember kiváltására egyre több robotberendezést fognak
használni. Ilyenek például a pilóta nélküli repülõk, a pilóta nélküli felderítõ re-
pülõk, vagy a jelenleg is használt aknamentesítõ és felszerelést szállító robotok.

A jövõ háborúira egyre inkább az informatika, a robottechnológia nyomja
majd rá a bélyegét.

23. Egy amerikai szárazföldi zászlóalj felépítése és jellemzõ vonásai

FELADAT: Ismételjétek át a Magyar Honvédség felépítésénél tanultak alapján, hogyan épül fel
egy zászlóalj!

Gyalogsági zászlóalj
Az amerikai gyalogság zászlóalja sok tekintetben hasonlít a többi országéhoz.
A katonák által használt technikai eszközöktõl függõen a zászlóalj lehet köny-
nyû, nehéz és gumikerekes harcjármûvel (Stryker) felszerelt.

A zászlóalj élén a zászlóaljparancsnok áll. Õ vezeti, irányítja a kötelék tevé-
kenységének elõkészítését és feladatának végrehajtását.

A magyar zászlóaljaktól eltérõen az amerikai zászlóaljtörzs és a közvetlen
támogató erõk egy parancsnokság alatt állnak. Ennek a neve törzs és törzsszá-
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FELADATOK
1. Gyûjtsetek anyagot a könyvtárban, az interneten a kuvaiti háború hadmozdulataival

kapcsolatban! Beszéljétek meg azokat!
2. Gyûjtsetek anyagot a katonák jelenlegi és jövõbeli felszerelésével kapcsolatban! Mu-

tassátok be egymásnak, hogyan néz ki majd a jövõ katonájának fegyverzete és felsze-
relése!

ÖSSZEFOGLALÁS
A modern hadviselés jellemzõje a gépesítettség.
A modern háború dinamikus, manõverezõ háború.
A modern háborúban egyre nagyobb szerepet kap az informatika.
A modern háború során a haderõk kihasználják mindhárom földrajzi dimenziót.
A modern háborúk harcainak vezetésében döntõ szerepet játszik az információs

technológia fejlõdése.

1. Hogyan épül fel egy amerikai zászlóalj?
2. Milyen szervezeti elemei vannak?
3. Milyen feladatokat látnak el az egyes csoportosítások?



zad. A harcoló kötelékek itt is közvetlenül a parancsnok alárendeltségében
vannak. A harcoló kötelékek állományába három lövészszázad tartozik.

A törzs és a törzsszázad
Feladata a kötelék vezetéséhez szükséges feltételek megteremtése, a harcoló
kötelékek részére támogatás nyújtása. A törzs és a törzsszázad magában foglal-
ja: a parancsnokot, a parancsnoksegítõ részleget, a koordináló és speciális tör-
zset, a felderítõ szakaszt, a tûztámogató szakaszt, a mesterlövész rajt, a híradó-
szakaszt és az egészségügyi szakaszt.

A parancsnok vezeti a kötelékek tevékenységét, döntéseket hoz, és képvise-
li a szervezetet az elöljáró törzsében.

A parancsnokot segítõ részlegben található a zászlóaljvezetõ tiszt, akinek
feladata a zászlóalj mûveleteinek és a törzs tevékenységének összehangolása, a
tervezés vezetése.

A koordináló és speciális törzs magában foglalja a személyi állomány kérdé-
seivel foglakozó törzsrészleget, a felderítést tervezõ törzsrészleget, a mûvelet-
tervezõ és vezetõ részleget, a logisztikai feladatokat tervezõ és vezetõ részle-
get, a híradásért felelõs részleget, a tûztámogató részleget. Feladatuk: döntések
elõkészítése a parancsnok részére, részvétel az alárendeltek vezetésében, kap-
csolattartás az együttmûködõ szervezetekkel.

A híradó szakasz feladata az összeköttetés biztosítása a törzsön belül és az
alárendeltekkel.

A felderítõ szakasz feladata adatok biztosítása a parancsnok, a tûzvezetõ
részleg számára az ellenség erejérõl, a tereprõl.

A tûztámogató – aknavetõ – szakasz feladata a zászlóalj alárendelt köteléke-
inek tûzzel való támogatása.

A mesterlövész raj két mesterlövész részleggel vesz részt a fontos ellenséges
célpontok megsemmisítésében.

A harcoló századok
Feladata végrehajtásához a zászlóalj a harci-kiszolgáló támogató erõket a mû-
velet megkezdése elõtt, az elõkészítés idõszakában kapja meg.

A három manõvererõ – harcoló század – századonként egy parancsnokság-
ból, három harci szakaszból (lövész), egy mozgékony géppuskás rendszerû
szakaszból, egy önjáró aknavetõ részlegbõl (2 eszköz) és egy mesterlövész cso-
portból áll.

A szakaszokon belül 4 rajos szervezet található. A rajok a zászlóalj szerveze-
tétõl függõen rendelkezhetnek egy-egy jármûvel is, ami lehet teherautó, pán-
célozott gépkocsi, páncélozott jármû vagy harcjármû.

A század is a felkészülés idõszakában kapja meg a harci-kiszolgáló erõket.
A zászlóalj, a századok és a szakaszok tevékenységét az elöljáró kötelékek

(dandár, zászlóalj) támogathatják tûzzel, élõerõvel, technikai eszközökkel, lo-
gisztikai képességekkel. A tûzzel történõ támogatás megvalósulhat a légierõ
bevonásával is.
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A zászlóalj a feladat végrehajtását önállóan, vagy az elöljáró kötelék kereté-
ben oldja meg.

A zászlóalj szervezete rendszerint lehetõvé teszi a különbözõ idõjárási és te-
repviszonyok közötti tevékenységet. A feladathoz rendszeresített technikai
eszközök biztosítják a nappali és az éjszakai feladat végrehajtását is.

A Magyar Honvédség hivatásos katonái közül többen elvégezték az Egye-
sült Államok szárazföldi erõinek Ranger kiképzését, a Ranger School-t. Az
alábbiakban az egyik résztvevõ személyes élményeit olvashatjátok a kilenche-
tes kiképzésrõl:
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FELADATOK
1. A könyvtárban fellehetõ háborús, történelmi könyvekben keressetek példát a század
és a zászlóalj tevékenységére!
2. Gyûjtsetek adatokat a mesterlövészek alkalmazásával kapcsolatban! Beszéljétek meg
alkalmazási lehetõségeiket!

A Ranger School az idõk során a fiatal tiszthelyettesek és tisztek rátermettségének, akaraterejé-
nek, elhivatottságának elsõ és legnagyobb próbatételévé nõtte ki magát. A kilenc hét gyötrele-
mért járó Ranger Tab (Ranger felvarró) mindenki számára a megfelelést, az együvé tartozást,
valamint a hadseregben megnyíló lehetõségeket jelenti. Például ma már a Ranger Tab nélkül el-
képzelhetetlen az USA szárazföldi erõinél a lövész tiszti karrier.

A Ranger School tematikája háromszor három hetes fázisra tagozódik. Az elsõ fázist 
a fort benning-i helyszín miatt Benning fázisnak, a másodikat hegyi, a harmadikat pedig Flo-
rida-fázisnak nevezik. A képzés nehézségét az étel- és az alvásmegvonás, a folyamatos nyomás
alatt tartás, a folyamatos és intenzív fizikai igénybevétel jelenti.

Az elsõ fázis elsõ hetében a fizikai alkalmasság felmérése kap helyet, míg a második és har-
madik héten Camp Darby-ban kezdõdik a raj, majd szakasz szintû harcászat, parancsnoki fel-
készítés és kiválasztás. Azok a szerencsések, akik megfelelnek a követelményeknek, tovább lép-
hetnek a hegyi fázisba. A háromhetes blokk itt hegymászó ismeretekkel indul, ereszkedés, má-
szás, kötözések és sebesültszállítás szerepelnek a kiképzési programban. Ezt követi kétszer öt
nap folyamatos terepmunka a hegyekben. A tapasztalat szerint, aki addig nem tört meg, 
itt garantáltan meg fog. A kiképzõknek nincs szüksége a nyomás alatt tartásra, megteszi he-
lyettük a hegy. A harcászati feladatok itt zömében lesállás, rajtaütés, elõremozgás harcérintke-
zésig és járõrbázis létesítése. Kimerítõ és gyötrelmes, az „eredmény” tíz kilogramm elvesztése
a testsúlyból és mentális kifáradás.

A szerencsések szerencsései ezek után átkerülnek az utolsó, Florida-fázisba, ez a három hét a
szív és az akarat harca. Egyesek azt mondják, Florida már nem olyan nehéz. Lehet, hogy õk pi-
szok erõsek voltak. A zsák itt a legnehezebb, a menetek pedig itt a leghosszabbak. Van viszont
csónakos mozgás, helikopteres légi szállítás, és mocsári menet. A feladat itt már gyakorlatilag
bármi lehet. Ami viszont fontos és erõt ad, hogy már látszik a vége. 

Az egyes fázisok végén az értékelés és folytatás hármas kritériuma:
Legalább egy sikeresen végrehajtott parancsnoki beosztás.
A társak értékelése alapján minimum a 60%-os szint elérése.
A végrehajtás során kapott maximum három nagy mínusz pont.



24. A különleges egységek jellemzõi és feladatai

FELADAT: Gyûjtsetek anyagot olyan katonai erõkrõl, amelyek az ellenség mélységében, vagy
békében terrorista csoportok ellen kerültek alkalmazásra!

A különleges egységek feladata
A katonai erõ alkalmazásában különlegesek mindazok a mûveletek, amelyeket
a hagyományos erõk alaprendeltetésüknél és kiképzésüknél fogva nem tud-
nak végrehajtani.

Az ilyen mûveletekre jellemzõ a speciálisan erre a feladatra kiválogatott, fel-
készített és felszerelt kis erõk alkalmazása, jellemzõen szokatlan körülmények
között.

A különleges mûveleti erõk feladata háborúban az ellenség mélységében,
hátországában való tevékenység. Például felderítés és adatgyûjtés, személyek
elfogása, technika zsákmányolása, okmányok megszerzése, objektumok elfog-
lalása, rombolása.

Béke idején a különleges egységek feladata lehet a terroristák és bûnözõk
felkutatása, elfogása, megsemmisítése, kábítószer-termelõ helyek felderítése,
megsemmisítése, illetve egyéb, a biztonságot szolgáló együttmûködés a polgá-
ri rendvédelmi szervekkel és a rendõrséggel.

Híres különleges egységek
A világ összes katonai szervezetében megtalálhatók a különleges mûveleti
erõk. Vegyük sorra ezek közül a legismertebb szervezeteket.

SAS – KÜLÖNLEGES LÉGI SZOLGÁLAT (SPECIAL AIR SERVICE)
Ez az erõ az Egyesült Királyság Különleges Erõinek része, 1941-ben alapították.
Jelképük egy pajzson elhelyezett szárnyas tõr, amelyen a jelmondatuk látható
„Aki mer, az nyer”.

Az SAS-nek jelenleg 3 ezrede van, ebbõl kettõ alkotja a tartalékot, míg egy
ezred azonnal bevethetõ. Az ezrednek 4 százada van, 60-60 fõvel. A százado-
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ÖSSZEFOGLALÁS
Az USA zászlóalj szervezetében a vezetés és támogatás rendszere elkülönül a végrehaj-
tó kötelékektõl.

A kötelékek béke szervezetének nem része a harci kiszolgáló erõ.
A zászlóalj szervezete lehetõvé teszi a helyszíntõl, idõjárástól, és napszaktól függet-

len alkalmazást.

1. Mitõl különleges egy egység?
2. Melyek a leghíresebb különleges kötelékek?
3. Mikor alakultak ki és mi jellemzõ rájuk?



kon belül 4 szakasz és egy törzs található. A szakaszok egymástól eltérõ terüle-
tekre szakosodtak: a nagy magasságú ejtõernyõs ugrásra, a tengeri hadviselés-
re és a könnyûbúvár feladatokra, a jármûvekre és a nehézfegyverekre, a hegy-
mászásra és sarki körülményekre stb.

Az SAS katonák kiképzése
A válogató kiképzés egy hónapig tart, amit a fizikai állóképesség felmérése kö-
vet. Ez egyre hosszabb távolságú futásokat jelent és a kiképzés elõtti utolsó
próbatétel a 60 kilométeres, hegyekben végrehajtott tájékozódási gyakorlat,
amelyet 20 óra kell teljesíteni. A jelentkezõk közül csak minden ötödik katona
kezdheti meg a 14 hetes alapismereti kiképzést. A kiképzés végén a túlélést
gyakorolják, majd 24 órás kihallgatáson tesztelik a katonákat. A kiképzés kö-
vetkezõ fázisa az élelmezési ellátás nélküli 30-40 napos távol-keleti dzsungelki-
képzés, ahol a katona azt eszik, amit talál. Befejezésül négyhetes ejtõernyõs ki-
képzést hajtanak végre.

Az alábbiakban két híres SAS bevetésrõl olvashattok:

DELTA FORCE

1977-ben hozták létre, az Amerika Egyesült Államok Speciális Mûveleti Erõi
közé tartozik.

A Delta Force-t kezdetekben a külföldi terroristák elleni harcban vetették be,
a késõbbiekben tették alkalmassá másfajta küldetések ellátására is: mélységi fel-
derítésre, valamint rajtaütésekre. Jelvénye: háromszög alakú levélbe foglalt tõr.

Három mûveleti századból áll, amelyek kisebb csapatokra (troops) tagozód-
nak. Minden egyes csapat egy bizonyos képességben járatos: így van hegyvi-
déki, búvár-, illetve gépesített szárazföldi, és egyéb mûveletekre kiképzett csa-
pata. A nagyobb mûveleti hatékonyság érdekében a csapatokat négyfõs
csoportokra bonthatják.

Erõi részt vettek az 1984-es Nyári Olimpiai Játékok biztosításában, az 1993-
as szomáliai konfliktusban, 2001-tõl a tálibok elleni tevékenységben Afganisz-
tán területén, valamint a 2003-as iraki háborúban.
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Az SAS egyik leghíresebb bevetése 1980 májusában volt, amikor terroristák szállták meg a
londoni iráni nagykövetséget, és 26 túszt ejtettek. Egy nyolctagú SAS egység az épület tetejé-
rõl ereszkedett le, egy másik csapat a szomszédos épületek erkélyérõl mászott át. A harmadik
csapat egy lyukat robbantott a falba és azon keresztül hatoltak be az épületbe. A tûzharcban
egy kivételével minden terrorista meghalt.

Az SAS 1991-ben az Öböl-háborúban az Izrael ellen bevetett Scud rakétákat derítette fel és
semmisítette meg. Az egyik sikertelen bevetés során az Andy McNab õrmester által vezetett
nyolctagú ”Bravo Kettõ Nulla” kódnevû SAS egység január 22-én eltévedt a sivatagban. 
160 km-t gyalog tettek meg a nappali hõségben és az éjszakai hidegben a Szíriai határ felé.
Egy brit katona átjutott a határon, három útközben elesett. Négy társukat az iraki katonák el-
fogták, õk a háború után szabadultak ki.



US NAVY SEAL – (UNITED STATES NAVY SEA, AIR AND LAND FORCES)
1962-ben hozták létre, az Amerikai Egyesült Államok Haditengerészet Tengeri,
Légi és Szárazföldi Erõi speciális alakulata. A neve a haditengerészet, a tengeri,
a légi és a szárazföldi megnevezésbõl adódik, és egyben utalás tevékenységük
alapvetõ jellemzõjére, a víz alól indított mûveletekre (seal=fóka).

Elsõdleges feladata a hírszerzés és a közvetlen támadó mûveletek végrehaj-
tása, de emellett részt vesz terrorizmus-elhárító, nem hagyományos fegyve-
rekkel vívott mûveletekben, személyek kiszabadításában, biztonsági mûvele-
tek támogatásában, valamint vízrajzi felderítésekben.

A Speciális Tengeri Hadviselés Osztag öt egységbõl áll. Ebbõl kettõ SEAL 4-4
csoporttal. A harmadik osztag speciális szállítójármûves 2 csoporttal, a negye-
dik speciális hajóosztag 3 csoporttal, az ötödik hagyományos mûvelettámoga-
tó osztag 2 csoporttal. 

Az egység részt vett 1962 és 1972 között a vietnami háborúban. Jelen voltak
Afganisztánban 2005-ben. 2009-ben eredményesen tevékenykedtek a tengeri
kalózok elleni mûveletekben.

GREEN BARRETS (ZÖLDSAPKÁSOK)
Ezt az amerikai egységet 1961-ben alapították. Nevüket a sapkájukról kapták.
Ez a világ legnagyobb létszámú különleges ereje. Saját repülõgépeikkel és
szakembereikkel, akiket a megszállt területek polgári ügyeinek intézésére ké-
peztek ki, önálló alakulatként képesek harcolni.

Fõ feladatuk nem a hagyományos hadviselés, hanem a külsõ-belsõ véde-
lem, különleges felderítés, illetve közvetlen harctevékenységek végrehajtása.

Alapegysége a 12 fõs „A” mûveleti különítmény. Öt „A” mûveleti különít-
mény alkot egy „B” csapatot. Egy században 12 db „A” csapat van, öt század al-
kot egy zászlóaljat, három zászlóalj egy csoportot. Jelenleg 7 csoport van. Ebbõl
három reguláris, kettõ a Nemzeti Gárdáé, és kettõ tartalék.

FELADAT: Rajzoljátok fel a Green Barrets zászlóalj szervezetét!

GSG-9 (GRENZSCHUTZGRUPPE 9) – 9. HATÁRÕRCSOPORT

A Német Szövetségi Rendõrség részét képezõ speciális alakulatot 1973-ban ala-
pították. Elsõdlegesen terroristaellenes mûveletek végrehajtására hozták létre,
amelyeket kiválóan, nagy hozzáértéssel végez.

Szervezete három fõ mûveleti és egy támogató osztagot foglal magába. Az
osztagok a következõ területeken tevékenykednek: hagyományos mûveletek,
tengeri mûveletek, légideszant mûveletek, technikai tevékenység. Központi
ellátó szervezettel, dokumentációs egységgel, mûveleti törzzsel és kiképzõ
egységgel rendelkezik.

Leghíresebb akciójukra 1977 októberében, a szomáliai Mogadishu repülõte-
rén került sor, ahol terroristák fogságába esett túszokat sikerült kiszabadítani-
uk. Azóta is számos esetben hajtottak végre terroristaellenes mûveleteket a vi-
lág különbözõ pontjain.
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SZPECNAZ – KÜLÖNLEGES RENDELTETÉSÛ CSAPATOK (VOJSZKA SZPECIALNOGO

NAZNACSENYIA)
Alapítása nem kötõdik egyetlen idõponthoz, az orosz (szovjet) ejtõernyõs kö-
telékek kialakulásával együtt folyamatosan jött létre.

Feladatai: az ellenséges politikai és katonai vezetõk likvidálása, az ellensé-
ges nukleáris létesítmények, parancsnokságok és kommunikációs központok,
áramszolgáltató létesítmények, kulcsfontosságú objektumok elleni támadás
végrehajtása.

A Szpecnaz alegységek nyolc vagy tíz katonából állnak. Minden alegységen
belül van híradó, mesterlövész és robbantási specialista, de minden katona kü-
lön is részesül valamennyi területre felkészítõ kiképzésben.

Minden katonai körzet rendelkezik szervezetszerû speciális dandárral. Min-
den dandár három-öt zászlóaljból, egy híradó századból, egy támogató alegy-
ségbõl és egy parancsnoki századból áll. Háború esetén ezek létszáma megkö-
zelítõleg 1300 fõ. A századok három osztagból, egy híradó szakaszból és egy tá-
mogató alegységbõl állnak. A haditengerészetnek külön speciális dandárjai
vannak. Legnagyobb szabású bevetését Afganisztánban hajtotta végre az 1980-
as években.

25. Modern haditechnikai eszközök
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FELADATOK
1. A Magyar Honvédség honlapján keressétek meg hadseregünk különleges mûveleti

erejét! Tanulmányozzátok összetételét és feladatrendszerét!
2. Olvassátok el Hugh McManners: Különleges katonai kommandók címû könyvét!

Gyûjtsétek össze, hogy milyen kiemelt mûveletekben és milyen felszereléssel vettek
részt a kötelékek!

ÖSSZEFOGLALÁS
A különleges katonai erõk általában kis létszámúak.
Feladataik végrehajtásához speciális képzettségre és felszerelésre van szükség.
A különleges mûveleteteket végrehajthatják szárazföldön, vízen, víz alatt és levegõ-

ben is.
A különleges mûveleti erõk jól alkalmazhatók békében a terrorizmus elleni küzde-

lemben.
A különleges mûveleti erõk esetenként hagyományos harctevékenységet is végez-

hetnek.

1. Milyen modern technikai eszközökkel rendelkeznek a fejlett haderõk?
2. Mely országokban vannak rendszeresítve?
3. Milyen fõ jellemzõik vannak?



FELADAT: Keressetek a szakirodalomban és az interneten a modern haderõkben alkalmazott
haditechnikai eszközöket!

Repülõgépek
A repülõgépek közül kiemelkednek az alábbiakban felsorolt nagy teljesítõké-
pességgel, vagy lopakodó képességgel rendelkezõ eszközök. A repülõgépeken
megjelent a lopakodó technológia, fejlõdött a tûzvezetõ rendszer, és nõtt a talá-
lati pontosság.

F117 NIGHTHAWK (Éjszakai sólyom) F-22 RAPTOR

csapásmérõ repülõgép Az F117 Nighthawk leváltására 
1982 óta van hadrendben készült, és 2005-tõl van rendszerben.
az USA légierejében. Fõbb technikai adatai:
Fõbb technikai adatai:

Természetesen minden katonai
nagyhatalomnak megvannak az eh-
hez hasonló adottságokkal rendelke-
zõ, csúcstechnológiát jelentõ repülõ-
géptípusai.
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25a F117 Nighthawk (MTI)

25b F-22 Raptor (MTI)

FELADAT: Keressetek adatokat a B-2 SPIRIT
bombázóról!

FELADAT: Nézzetek utána, hogy a Raptor
tervezésénél és gyártásánál milyen új tech-
nológiai eljárásokat alkalmaztak!

MEGNEVEZÉS ADATOK

súlya üresen 13,380 tonna
súlya felszereléssel 23,818 tonna
hossza 20,08 m
magassága 3,78 m
fesztávolsága 13,2 m  

MEGNEVEZÉS ADATOK

súlya üresen 18 tonna
maximális felszálló
tömege 36,228 tonna
hossza 18,9 m
maximális repülési
magassága 19 800 m
fesztávolsága 13,56 m  



Pilóta nélküli repülõgépek
Új technológiaként jelent meg a pilóta nélküli repülõgép (Unmanned Aerial
Vehicle – Pilóta Nélküli Légi Jármû, UAV), illetve a pilóta nélküli harci repülõ-
gép (Unmanned Combat Aerial Vehicle – Pilóta Nélküli Légi Harcjármû,
UCAV). Ezek a repülõeszközök a fedélzeten tartózkodó személyzet nélkül ké-
pesek harctevékenységre, az általuk hordozott fegyverek hatékony alkalmazá-
sára. Feladatuk egy részét önállóan, emberi beavatkozás nélkül, a bonyolultabb
vagy veszélyesebb tevékenységet távirányítással hajtják végre. 

MQ–1 PREDATOR

Az eszköz többfeladatú, és az Amerikai
Egyesült Államokban fejlesztették ki.
Eredetileg csak felderítésre volt alkal-
mas. A repülõgépet bevetették Bosz-
nia, Irak, Afganisztán, Koszovó felett is.
Fõbb technikai adatai: 

Tüzéreszközök
A tüzéreszközök között alapvetõ változás nem történt, de a technikai fejlesztés
itt is folyamatos volt. Ennek eredményeibõl mutatunk be néhányat.

300 MM BM 9A52 SMERCH RAKÉTAVETÕ (SOROZATVETÕ).
A BM21 (ismertebb nevén a Katyusa) sorozatvetõhöz képest megváltozott a
hatótávolság, a találati pontosság. Az eszköz 1987-tõl van szolgálatban az orosz
haderõben.
Fõbb technikai adatai:
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MEGNEVEZÉS ADATOK

repülési-mûködési
magassága 7600 m
maximális sebessége 130 km/óra
hossza 8,22 m
magassága 2,1 m
fesztávolsága 12,7 m
fegyverzete 2 db rakéta

MEGNEVEZÉS ADATOK

súlya üresen 33,7 tonna
súlya rakétákkal
feltöltve 43,700 tonna
hossza 12 m
szélessége 3 m
magassága 3 m
maximális sebessége 60 km/óra

MEGNEVEZÉS ADATOK

vetõcsövek száma 12 db
a 12 rakéta
kilövésének ideje 38-40 másodperc
a rakéták
hatótávolsága 20-70 km
a rakéták átmérõje 300 mm
kezelõszemélyzete 3 fõ  

25c MQ–1 Predator felkészítése 
harci feladatra (MTI)

FELADAT: Nézzetek utána, hogy mi a hason-
lóság és a különbség a Predator és a manõ-
verezõ robotrepülõgépek mûködése és al-
kalmazása között!



227 MM DALLAS (MLRS) RAKÉTAVETÕ

Alapvetõen az amerikai hadseregben van rendszeresítve. Elterjedt neve MLRS,
amely az angol Multiple Launch Rocket System (párhuzamosított rakétavetõ
rendszer) rövidítése.
Fõbb technikai adatai: 

FH-70 VONTATOTT LÖVEG

Az európai haderõkben az egyik legelterjedtebb löveg. A löveg vontatása or-
szágonként eltérõ típusú jármûvekkel történik. Fejlõdött a lövedék hatótávol-
sága, a tûzvezetõ rendszer, és megjelentek a lézeres rávezetéssel rendelkezõ lö-
vedékek.
Fõbb technikai adatai:
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MEGNEVEZÉS ADATOK

súlya üresen 20 tonna
súlya rakétákkal
feltöltve 25 tonna
hossza 6,9 m
szélessége 2,9 m
magassága 2,6 m
vetõcsövek száma 12 db

MEGNEVEZÉS ADATOK

a 12 rakéta 
kilövésének ideje 40 másodperc
a rakéták ható-
távolsága 27–73 km
a rakéták hatótávolsága
speciális konténerrel 100 km
kezelõszemélyzete 3 fõ  

MEGNEVEZÉS ADATOK

súlya 9,3 tonna
hossza szállítás közben 9,8 m
hossza tûzhelyzetben 12,4 m
magassága szállítás
közben 2,4 m
magassága
tûzhelyzetben 2,1 m
a csõ emelkedése –4,5°-tól

+ 56°-ig
tûzgyorsasága
normál esetben 6 lövés/perc
ûrmérete 155 mm

MEGNEVEZÉS ADATOK

tûzgyorsasága
gyorstûz esetén 3 lövés/

13 másodperc
tûzgyorsasága
folyamatos tûz esetén 2 lövés/perc

1 órán keresztül
hatásos lõtávolsága
hagyományos töltettel 24,7 km
hatásos lõtávolsága
megnövelt hatású
töltettel 31,5 km
kezelõszemélyzete 7-8 fõ  
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M 109 A2 ÖNJÁRÓ LÖVEG

A 155 mm ûrméretû tüzéreszköz elterjedt lövegtípus a NATO tagállamokban. 
Fõbb technikai adatai: 

Páncélosok
M1A1/A2 ABRAMS HARCKOCSI Fõbb technikai adatai:
Az amerikai haderõben rendszeresí-
tett harckocsi típus. Alaptípusát, az
M1-et 1980-ban állították rendszerbe.
Az M1A1-et 1985-ben alakították ki, 
az A2 ennek továbbfejlesztett válto-
zata. A harckocsinak 1985 óta fejlõdött
a páncélvédettsége, a löveg típusa és 
a tûzvezetõ berendezése. A harckocsi
gázturbinás motorral van felszerelve.

Fõ fegyverzete a 120 mm-es sima-
csövû M256 löveg, kiegészítõ fegy-

verzete a párhuzamosított 7,62
mm-es géppuska, és egy 7,62
mm-es parancsnoki géppuska.
Modern kerámiabetétes pán-
célzattal rendelkezik, az A2 tí-
pusnál uránnal megerõsített
páncél van a toronynál a hom-
lokpáncélzaton. 

MEGNEVEZÉS ADATOK

súlya 63 tonna
hossza 7,9 m
szélessége 3,6 m
magassága 2,4 m
maximális sebessége
országúton 67 km/óra
terepen 48 km/óra

hatótávolsága 490 km  

MEGNEVEZÉS ADATOK

súlya teljes lõszer-
feltöltéssel 44 tonna
hossza 9,1 m
szélessége 3,1 m
magassága légvédelmi
géppuskával 3,2 m
magassága légvédelmi
géppuska nélkül 2,8 m
ûrmérete 155 mm
maximális sebessége 56 km/óra

MEGNEVEZÉS ADATOK

hatásos lõtávolsága
lõszertõl függõen 18 km-tõl

24 km-ig
a jármû maximális
hatótávolsága 349 km
a jármû lejtõmászó
képessége 60°
a jármû oldaldõlési
határa 40°
kezelõszemélyzete 6 fõ

25d Az M1A1 Abrams harckocsi (MTI)



STRYKER Fõbb technikai adatai:
A Stryker egy páncélozott személy-
szállító harcjármû. A modern, 8 kerék-
kel rendelkezõ harcjármû az amerikai
haderõben 2008-tól van rendszerben.
Elõnye a gumikerék, amely a béke-
mûveletekben is jó használhatóságot
biztosít. Fegyverzete egy 12,7 mm-es
M2 géppuska, és egy 40 mm-es grá-
nátvetõ.
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MEGNEVEZÉS ADATOK

súlya 16,4 tonna
hossza 6,9 m
szélessége 2,7 m
magassága 2,6 m
maximális sebessége 100 km/óra
hatótávolsága 500 km
kezelõszemélyzete 2 fõ
szállítási képessége 9 fõ

25e A Stryker harcjármû (MTI)

FELADATOK
1. Keressetek a könyvtárban vagy az interneten olyan gyalogsági harcjármûveket, légvé-

delmi eszközöket, amelyek nem szerepelnek a felsorolásban! Mutassátok be a tan-
órán azokat!

2. Keressétek meg a T–80-as harckocsi adatait, és hasonlítsátok össze az M1A2 Abrams
harckocsival!

ÖSSZEFOGLALÁS
A modern haditechnikai eszközökre jellemzõ a nagy mozgékonyság. A haditechnikai
eszközöknél megoldást keresnek a tûzerõ, a mozgás, a páncélvédettség optimálissá té-
telére. A haditechnikai eszközöknél a jövõben az egyik törekvés a processzor alapú
elektronizáció lesz. A modern eszközök egy része már nem igényel folyamatos emberi
beavatkozást a mûködése során.



26. Ismétlõ foglalkozás

� A modern hadviselés koronként mást jelent, és az adott korszak technikai
lehetõségeinek és az azokhoz kifejlesztett harceljárásoknak a jellegzetességeit
tükrözi. Napjainkban az ûrtechnológia megléte, az információs és kommuni-
kációs technológia rohamos fejlõdése folyamatosan alakítja át a haditechnikai
eszközöket.

� Az egyes haderõ- és fegyvernemekre gyakorolt hatásokon túl a hadászat és
a harcászat is folyamatosan változik. A jövõben a kisebb kötelékek alkalmazása
kerül elõtérbe, összetételüket úgy alakítják át, hogy önmagukban is minél
többfajta feladatot tudjanak egyszerre sikeresen megoldani. Jellemzõvé válik
az összfegyvernemi jelleg: a tüzér, mûszaki, felderítõ, tûzvezetõ, légierõ-támo-
gató elemek együttes jelenléte. A harcoló kötelékeket ki fogják egészíteni a spe-
ciálisan képzett kötelékek.

� A harcok során az ember kiváltására egyre több robotberendezést fognak
használni. Ilyenek például a pilóta nélküli repülõk, pilóta nélküli felderítõ repü-
lõk, vagy a jelenleg is használt aknamentesítõ és felszerelést szállító robotok.
A jövõ háborúiban egyre meghatározóbb lesz az informatika és a robottechno-
lógia.

� A harcok vezetése, a tûzzel való pusztítás irányítása, továbbá a harctéren te-
vékenykedõ erõk vezetése egy egységes rendszert alkot, amit hálózatos hadvi-
selésnek nevezünk. Ez azt jelenti, hogy egy informatikai hálózaton keresztül
látható és irányítható minden hadszíntéren lévõ katonai szervezet és tevé-
kenység.

� A különleges mûveletekre jellemzõ a speciálisan erre a feladatra kiváloga-
tott, felkészített és felszerelt, kis létszámú erõk alkalmazása, valamint az, hogy
a tevékenységet szokatlan körülmények között hajtják végre. Háborúban a kü-
lönleges mûveleti erõk feladata az ellenség mélységében, hátországában való
tevékenység, felderítés és adatgyûjtés, személyek elfogása, technika zsákmá-
nyolása, okmányok megszerzése, objektumok elfoglalása, rombolása. Béke
idején feladatuk lehet a bûnözõk és a terroristák felkutatása, elfogása, megsem-
misítése, a kábítószer-termelõ helyek felderítése, megsemmisítése.

� Híres különleges egységek az SAS, a Delta Force, a US Navy SEAL, a GSG-9,
a Green Barrets, a Szpecnaz.

� A modern haditechnikai eszközök közé tartozik többek között az F117
Nighthawk és az F-22 Raptor harci repülõgép, a pilóta nélküli repülõgépek, a
227 mm Dallas (MLRS) rakétavetõ, az FH-70 vontatott löveg, az M 109 A2 önjá-
ró löveg, az M1A1/A2 Abrams harckocsi, valamint a Stryker harcjármû.
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27. Ismétlõ foglalkozás az A) fejezet anyagából

� A természetes eredetû biztonsági kihívásokhoz tartoznak a természeti jelen-
ségek által elõidézett katasztrófák, amelyek az emberi tevékenységtõl függetle-
nül jelentkeznek. A mesterséges eredetû kihívásokhoz tartoznak a háborúk, a
fegyveres konfliktusok, a nemzetközi terrorizmus és a szervezett bûnözés, a ká-
bítószer- és fegyverkereskedelem, a gazdasági problémák, a környezetszennye-
zés és az ökológiai egyensúly megbontása. Megkülönböztetünk globális, konti-
nentális, regionális vagy szubregionális, továbbá lokális biztonsági kihívásokat.

� Magyarország, valamint szomszédainak többsége tagja a világ katonailag
leghatékonyabb országait tömörítõ NATO-nak, és a legfejlettebb európai orszá-
gokat tömörítõ Európai Uniónak. Ebbõl fakadóan hazánkat a közvetlen kör-
nyezetünkbõl még kockázat formájában sem fenyegeti katonai konfliktus ve-
szélye. A biztonságot fenyegetõ nem katonai kockázatok közül hazánkat leg-
közvetlenebbül a környezetbiztonság körébe tartozó árvizek és belvizek, 
a globális felmelegedés hatásai, valamint az energiabiztonság kérdése fenyegeti.

� A nemzeti katonai stratégia a fegyveres erõk fejlesztésével és alkalmazásá-
val kapcsolatos elveket, célokat, erõforrásokat és tevékenységformákat foglalja
össze azzal a céllal, hogy a fegyveres erõ maximálisan szolgálja a nemzet biz-
tonságát, illetve a katonai-védelmi feladatokat sikeresen, hatékonyan és meg-
bízhatóan hajtsa végre.

� A NATO a Szovjetunióval és szövetségi rendszerével szemben jött létre Wa-
shingtonban 1949. április 4-én, és a washingtoni szerzõdés 5. cikke biztonsági
garanciát nyújt tagállamainak. A NATO-tagállamok együttmûködése a részt
vevõ államok döntéshozatali függetlenségének kölcsönös elismerésére, illetve
a közös politika közös döntéshozatal révén történõ kialakítására épül. A gya-
korlati együttmûködés legfontosabb formája a szövetségen belül a konzultá-
ció, a közös határozathozatal folyamata pedig a konszenzuson alapszik.
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FELADATOK
1. Soroljátok fel a modern hadviselés jellemzõit!
2. Milyen hatással van a fejlõdés a tüzérségre?
3. Mikor beszélünk hálózatos hadviselésrõl?
4. Milyen feladatokat képesek ellátni a harcban a különbözõ robotok?
5. Mi a közös jellemzõje a különleges mûveleti egységeknek?
6. Mit jelent az SAS rövidítés?
7. Milyen feladatokra alkalmazzák a zöldsapkásokat?
8. Milyen feladatra alkalmazható az F117 Nighthawk repülõgép?
9. Miért elõnyös a harci repülõgépeknél a lopakodó üzemmód?
10. Miért hatékonyak a sorozatvetõk?



� Új típusú kihívás a NATO számára napjainkban a tömegpusztító fegyverek
elterjedésének megakadályozása, a terrorizmus elleni fellépés, valamint a
cyberbûnözés és az energiabiztonság.

� A terrorizmus fegyvertelen, civil emberek vagy vagyontárgyaik ellen poli-
tikai szándékból elkövetett, válogatás nélküli erõszak, amely nem köthetõ
egyetlen valláshoz, nemzetiséghez vagy kultúrához sem. A terrorista akciók
mellett terrorista tevékenység a terrorista csoporthoz való tartozás, a terroris-
ták pénzügyi és egyéb támogatása, a közvélemény megfélemlítése vagy fenye-
getése. A világ különbözõ térségeinek terrorfenyegetettsége igen eltérõ, legfe-
nyegetettebbek a közel-keleti és dél-ázsiai országok. 

A terrorizmus elleni küzdelemnek három kulcsfontosságú területe van, a
védekezõ – az emberek, a közélet, az épületek, az ellátási hálózatok sebezhetõ-
ségének csökkentésére irányuló – terrorizmus-elhárítás, a terrortámadások
megelõzésére irányuló – a terroristák azonosítása, feltartóztatása és felszámo-
lása – útján történõ terrorizmus-felszámolás, valamint a terrortámadást köve-
tõen kialakult katasztrófahelyzet vagy szükséghelyzet megoldását és stabilizá-
lását célzó következménykezelés.

� Az Európai Unió az európai integrációs folyamat eredményeként 1992-ben,
a maastrichti szerzõdés alapján létrejött nemzetközi szervezet. Az európai in-
tegráció az európai nemzetállamok és nemzetgazdaságok önkéntes gazdasági
és politikai összefogásának, összefonódásának, a gazdaság és pénzügy terüle-
tén egyetlen egységgé alakulásának folyamata. Az európai integráció lépcsõ-
fokai a Preferenciális (kedvezményes) övezet, a szabadkereskedelmi övezet,
a vámunió, a közös piac, az egységes („belsõ”) piac, a gazdasági unió, továbbá 
a politikai unió.

	 Az európai országok közötti külpolitikai együttmûködést az európai integ-
ráció fejlõdése és az 1990–1991-ben megváltozott világrend kényszerítette ki.
Az EU biztonság- és védelempolitikáját a tagállamok csak válságkezelési, vál-
ságmegelõzési, béketeremtõ és humanitárius feladatokra („petersbergi felada-
tok”) terjesztették ki. Az EBVP sikeres megvalósítása érdekében az EU politikai
és katonai szerveket hozott létre (Politikai és Biztonsági Bizottság, Katonai Bi-
zottság, Katonai Törzs, Európai Védelmi Ügynökség), és 2003 decemberében
elfogadta az Európai Biztonsági Stratégiát.


 Az ENSZ a nemzetközi béke és biztonság kérdéseiben a legszélesebb körû
jogosítvánnyal rendelkezõ nemzetközi szervezet. A Biztonsági Tanács fegyve-
res erõ felhasználásával nem járó szankciókat, rendszabályokat vezethet be, és
fegyveres erõ felhasználásával járó mûveleteket is foganatosíthat. A szervezet
kezdetben valamely lecsillapodott konfliktus megfigyelése, vagy a szemben ál-
ló erõk szétválasztása érdekében telepített katonai, rendõri és civil békefenn-
tartó erõket a válságövezetekbe. Ez a „hagyományos” vagy „elsõ generációs”
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békefenntartás. A második generációs békefenntartó missziók már nemcsak a
nyugvópontra jutott konfliktusok fellángolásának megakadályozását tekintet-
ték fõ céljuknak, hanem egy szilárd és fenntartható béke megteremtését irá-
nyozták elõ. A béketeremtést és a békeépítést magában foglaló missziókat har-
madik generációs békefenntartásnak nevezzük.

� A Magyar Honvédség felépítését az Országgyûlés a honvédelmi törvény-
ben határozta meg. Vannak egymással szolgálati alárendeltségben lévõ szerve-
zetek, a Honvédséghez tartozó, de ebben az alárendeltségben nem lévõ, továb-
bá munkaköri jegyzék szerinti szervezetek.

� A katonai szervezetek vezetésének rendjét a honvédelmi törvény rögzíti,
amely a parancsnokokon keresztül valósul meg. A hadrendben lévõ katonai
szervezeteket a HM Honvéd Vezérkar fõnöke vezeti.

 A parancsnok teljes és oszthatatlan felelõsséggel tartozik a katonai szervezet
hadrafoghatóságáért, a személyi állomány felkészítéséért és kiképzéséért, a
mûködés mindenoldalú biztosításáért, az állomány fegyelméért, az alárendelt
katonai szervezet eredményes tevékenységéért, az elöljárók parancsainak vég-
rehajtásáért és a törvényesség betartásáért.

� A katonai kötelék a harc megvívásából adódó feladatok végrehajtására lét-
rehozott, azonos, vagy különbözõ elemeket magában foglaló katonai szerve-
zet. Ez lehet a raj, a szakasz, a század, a zászlóalj, az ezred, a dandár, a hadosz-
tály, a hadtest, a hadsereg, a hadseregcsoport.

� A harci erõk feladata, hogy közvetlenül találkozzanak az ellenséggel, és köz-
vetlen érintkezésben vívják meg a harcukat. Ide tartoznak a lövész és a harcko-
csizó kötelékek.

� Harci támogató erõknek nevezzük azokat a katonai szervezeteket, amelyek
a harci feladatokat végzõ erõket közvetlenül vagy közvetve támogatják, és ez-
zel kedvezõ feltételeket teremtenek harcuk sikeres megvívásához. Ezek a fel-
derítõ, a tüzér, a légvédelmi, a mûszaki, a vegyivédelmi, valamint az elektroni-
kai hadviselés kötelékek.

� A harci kiszolgáló-támogatás a harctevékenységhez szükséges anyagi, tech-
nikai és adminisztrációs feltételek biztosítását jelenti. A harci kiszolgáló-támo-
gatás részét képezi a logisztikai támogatás, az egészségügyi támogatás, a térké-
pészeti és katonaföldrajzi támogatás.

� A bevonult katonák kiképzésének elsõ ciklusa 1 hónapos alapkiképzésbõl, 2
hónapos szakbeosztásra történõ felkészítésbõl, 6 hónapos alaprendeltetésre
történõ felkészítésbõl, valamint a 3 hónapos béketámogató mûveletekre törté-
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nõ felkészítésbõl áll. A második ciklus a szintentartó képzés, amit raj, szakasz,
század kötelékben hajtanak végre.

� A magyar katonák NATO-missziói: Tartományi Újjáépítõ Csoport Afganisz-
tánban, KFOR Koszovóban, Kiképzõ és Tanácsadó küldetés Irakban.

� A magyar katonák ENSZ missziói: ENSZ Ciprusi Békefenntartó Erõi, Több-
nemzetiségû Erõ és Megfigyelõk béketámogató mûvelet a Sínai-félszigeten,
ENSZ Nyugat-Szaharai Misszió, ENSZ Grúziai Megfigyelõ Küldetés, valamint
a Koszovói Ideiglenes Államigazgatási Küldetés.

� Napjaink modern háborúira folyamatos hatással van az ûrtechnológia, az
információs és kommunikációs technológia rohamos fejlõdése, ami átalakítja a
haditechnikai eszközöket és a harceljárásokat is. Megjelentek és a gyakorlatban
alkalmazzák az intelligens haditechnikai és vezetéstechnikai eszközöket, a pre-
cíziós fegyvereket.

� A különleges mûveletek jellemzõje, hogy azokat a speciálisan erre a feladat-
ra kiválogatott, felkészített és felszerelt kis létszámú erõk szokatlan körülmé-
nyek között hajtják végre. Háborúban ilyen feladat lehet többek között az el-
lenség mélységében, hátországában való tevékenység, felderítés és
adatgyûjtés, személyek elfogása, technika zsákmányolása, okmányok meg-
szerzése, objektumok elfoglalása, rombolása. Híres különleges egységek az
SAS, a Delta Force, az US Navy SEAL-s, a GSG-9, a Green Barrets, a Szpecnaz.

� Modern haditechnikai eszközök többek között az F117 Nighthawk, az F-22
Raptor harci repülõgép, a pilóta nélküli repülõgépek, a 227 mm Dallas (MLRS)
rakétavetõ, az FH-70 vontatott löveg, az M 109 A2 önjáró löveg, az M1A1/A2
Abrams harckocsi, valamint a Stryker harcjármû.

28. Ellenõrzõ foglalkozás az A) fejezet anyagából

1. Fogalmazzátok meg a globalizáció lényegét!
2. Soroljátok fel a NATO alapító tagországait!
3. Melyek a NATO legfontosabb szervei?
4. Mit jelent a NATO mûködésénél a konszenzusos döntéshozatal?
5. Soroljátok fel, mely területek jelentenek a NATO számára új típusú kihívásokat!
6. Soroljátok fel a terrorizmus jellemzõ vonásait!
7. Melyek voltak az európai integráció lépcsõfokai?
8. Soroljátok fel az Európai Unió bõvítésének állomásait!
9. Ismertessétek az európai biztonság- és védelempolitika fejlõdésének állomásait!

10. Jellemezzétek az ENSZ második generációs békefenntartó misszióit!
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11. Soroljatok fel négyet a HM Honvéd Vezérkar közvetlen alárendelt szervezetei kö-
zül!

12. Tevékenységük jellege szerint milyen katonai kötelékeket ismertek?
13. Fogalmazzátok meg, hogy miért felelõs a katonai szervezet parancsnoka!
14. Mi a fegyvernem fogalma?
15. Mi a feladata a század törzsének?
16. Soroljátok fel a lövészkötelékek jellemzõit!
17. Soroljátok fel a harckocsizó kötelékek jellemzõit!
18. Melyek a felderítõ kötelékek feladatai?
19. Soroljátok fel, hogy milyen feladatokat látnak el a vegyivédelmi kötelékek!
20. Fogalmazzátok meg a harci-kiszolgáló támogatás feladatait!
21. Soroljátok fel, hogy az alapkiképzés során milyen ismereteket szereznek a katonák!
22. Milyen elemekbõl tevõdik össze a szerzõdéses katonák kiképzésének I. ciklusa?
23. Melyek a különleges egységek feladatai békeidõszakban?
24. Milyen részlegekbõl áll az USA gyalogsági zászlóalj koordináló és speciális tör-

zse?
25. Soroljatok fel három olyan ENSZ- missziót, ahol magyar katonák teljesítenek

szolgálatot!
26. Melyek a Tartományi Újjáépítõ Csoport feladatai?
27. Milyen hatással van a lövész katonák tevékenységére a technológiai fejlõdés?
28. Soroljátok fel a légvédelmi kötelékek jellemzõ fegyvereit!
29. Egészítsétek ki az alábbi táblázatban az M1A2 Abrams harckocsi hiányzó adatait!

30. Egészítsétek ki az alábbi táblázatban az MQ–1 Predator hiányzó adatait!
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MEGNEVEZÉS ADATOK

súlya
hossza 7,9 m
szélessége 3,6 m
magassága 2,4 m
maximális sebessége
országúton 67 km/óra
terepen

hatótávolsága

MEGNEVEZÉS ADATOK

repülési-mûködési
magassága
maximális sebessége
hossza 8,22 m
magassága 2,1 m
fesztávolsága 12,7 m
fegyverzete
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B) FEJEZETT Térkép- és tereptani alapismeretek

Ebben a fejezetben megismeritek a katonák térképhasználatát, a terepen vég-
rehajtott tájékozódási, tereptanulmányozási és értékelési feladatokat, valamint
az e feladatok során leggyakrabban alkalmazott eszközök használatát. Részle-
tes képet kaptok a terep alkotóelemeirõl, a terep- és tájtípusokról. Elsajátítjátok
a vetületi alapismereteket, az egyezményes jelek és jelkulcsok rendszerét, a to-
pográfiai térképek szelvényezését. Megismeritek a globális helymeghatározás
elvi mûködését, és fontosabb gyakorlati alkalmazásait. A témakörök feldolgo-
zása a 9–10. évfolyamon tanult földrajzi ismeretekre épül.

TEREPTANI ALAPISMERETEK

29. A terep alkotóelemei

FELADAT: Tudtok-e olyan történelmi példákat említeni, amikor egy csata vagy egy hadjárat
sorsát a terep adottságai jelentõsen befolyásolták? Melyek azok a terepadottságok, amelyek
fontosak lehetnek a harc kimenetele szempontjából?

A terep jelentõsége a harcban
A terep a katonai tevékenységek legfontosabb közege, amelynek tulajdonságai
a csapatok minden mûveletére hatást gyakorolnak. Terep alatt a Föld felszíné-
nek egy részét értjük a rajta lévõ természetes és mesterséges tereptárgyakkal
(folyók, erdõk, települések, utak stb.) együtt. A különbözõ mûveletekben a ka-
tonáknak az ellenség mellett a tereppel is meg kell birkózniuk. Csakhogy a te-
rep mindig annak nyújt elõnyt, aki ismeri, és ki tudja használni kedvezõ és
kedvezõtlen hatásait.

Katonai szempontból a terepet elsõsorban járhatósága, a megfigyelés és a
rejtõzés feltételei, valamint tagoltsága alapján kell megvizsgálni. E vizsgálatok
során a terepet hét meghatározó terepelemre bontjuk:
• domborzat; • vizek;
• növényzet; • talaj;
• közlekedési hálózat; • települések;
• ipari, mezõgazdasági, kereskedelmi és szolgáltatási létesítmények.

Nézzük meg e terepelemek sajátosságait, fõbb jellemzõit részletesebben!

1. Miért fontos a terep sajátosságainak ismerete a katonák számára?
2. Milyen meghatározó elemekre bontható a terep?
3. Mely sajátosságai lényegesek katonai szempontból az egyes terepelemeknek?



Domborzat
A domborzat a terep legállandóbb eleme. Alapvetõen meghatározza a katonák
terepi tevékenységét, elsõsorban a menetek és manõverek, valamint a megfi-
gyelés és a rejtõzés szempontjából. Domborzat alatt a terep kiemelkedéseinek és
mélyedéseinek összességét értjük.

A domborzati elemek három fõ csoportba sorolhatók:
• vízválasztó domborzati idomok;
• vízgyûjtõ domborzati idomok;
• részletidomok.

A vízválasztó idomok, nevükbõl eredõen, a domborzat azon elemei, ahol
a csapadékvíz eltérõ irányokban lefolyva a legrövidebb ideig tartózkodik. Ilyen
idomok jellemzõen a hegyhátak és a hegykúpok, a lejtõpihenõk és a nyergek,
valamint a lejtõkúp.

A vízgyûjtõ idomokon a csapadékvíz összegyûlik, és a vízgyûjtõ idomvo-
nala mentén folytatja útját, végállomása, a tavak, tengerek, óceánok irányá-
ban. Jellemzõ vízgyûjtõ idomok a völgy, a völgyteknõ, a metszõdés és a víz-
mosás.

A részletidomok közé azokat a domborzati elemeket soroljuk, amelyekrõl
egyértelmûen nem dönthetõ el, hogy vízgyûjtõ vagy vízválasztó jellegûek-e.
Jellemzõ részletidom a tereplépcsõ, a hegyorr, a terepfok, a borda, a horhos, 
a lyuk, a töbör, a zsomboly, a szikla és az omladék.

A vízválasztó idomok elsõsorban a megfigyeléshez, a tájékozódáshoz és 
a felderítéshez nyújtanak kedvezõ feltételeket. A vízgyûjtõ idomok a rejtés és
álcázás, valamint a rejtett mozgás lehetõségeit segítik. A részletidomok általá-
ban akadály jellegûek, azonban a rejtett megközelítésre, fedezésre, rejtésre is
alkalmat adnak.

A domborzati viszonyok megítélésénél hangsúlyos szerepet kapnak a lej-
tõk, amelyek meredekségükkel, formájukkal alapvetõen befolyásolják a moz-
gást és a terep mûszaki megmunkálását. A lej-
tõk egyben a magaslatok, illetve a mélyedések
oldalfelületei is.

Vizek
A vizek terepelem-csoportjába a földfelszín fo-
lyó- és állóvizei tartoznak, tekintet nélkül azok
természetes vagy mesterséges eredetére. Bizo-
nyos esetekben meg kell vizsgálni a föld alatti
vízkészletek jelenlétét is.

A felszíni vizek jelentõsen befolyásolják a szá-
razföldi erõk terepi mozgását. Bizonyos terüle-
teken, különösen átkelõhelyek hiányában, aka-
dályozzák a mozgást, míg máshol egyedüli köz-
lekedési útvonalat jelentenek.

TÉRKÉP- ÉS TEREPTANI ALAPISMERETEK
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A vizek akadályjellege függ:
• mélységüktõl;
• folyási irányuktól és sebességüktõl;
• szélességüktõl;
• medrük jellegétõl, anyagától;
• partjaik jellegétõl, állapotától.

A vízhálózat fontos részei a völgyzárógátak,
a duzzasztómûvek, a víz alatti gátak (sarkan-
tyúk) és kikötõk. Ezen létesítmények rombolása
jelentõs terepi változásokat (pl. áradásokat)
idézhet elõ.

Növényzet
A növényzet alatt a természet vagy az ember 
által létrehozott összefüggõ növénytakarót ért-
jük. A növényzet kiterjedése, állapota az ég-
hajlattól, az évszaki változásoktól, valamint
a domborzati és talajviszonyoktól függ. A nö-
vényzet vizsgálatánál megkülönböztetünk:
• erdõket;
• mezõgazdasági kultúrnövényeket (pl. gyü-

mölcsös, szántó);
• kerteket és parkokat;
• egyéb növénytakarókat (bozót, nádas, rét stb.).

Katonai szempontból a legnagyobb jelentõséggel az erdõ bír. Erdõnek a leg-
alább 4 m magas, fás szárú, kiterjedt növényzettakarót nevezzük. Magyaror-
szág területének több mint egyötödét (2 millió hektár) borítja erdõ. E terület-
nek mindössze egyharmada áll természetes eredetû erdõbõl, a többi telepített
jellegû.

Az erdõ a katonai tevékenységekre sokoldalú hatást gyakorol: jelenthet rej-
tõzési lehetõséget az elhelyezési körletek kialakításakor, akadályozhatja a moz-
gást, megnehezíti a tájékozódást, ugyanakkor a terepszakaszok rejtett megkö-
zelítését is biztosítja. E lehetõségek az erdõ meghatározó tulajdonságjegyeitõl
függnek, melyek az alábbiak:
• az erdõ kiterjedése, magassága;
• az erdõ jellege (telepített, természetes);
• az erdõ lombozata;
• az erdõ aljnövényzete;
• a faállomány sûrûsége;
• a nyiladékok (erdõvágások) és irtások sûrûsége;
• az erdei utak és ösvények állapota;
• az erdõtalaj és a terep domborzata.

29c Vízszélesség

29d A meder jellege

29e Partviszonyok



Az erdõk lombozatuk szerint lehetnek:
• tûlevelûek (örökzöldek);
• lomblevelûek (lombhullatók, lombváltók);
• vegyes lombozatúak (részben lombhullatók, részben örökzöldek).

A faállomány sûrûsége szerint megkülönböztetünk:
• zárt erdõt (ha a fák koronái érintik egymást, és zárt lombsátrat képeznek);
• sûrû erdõt (a fák koronái közötti távolságok kisebbek, mint a koronák átmé-

rõje);
• ritka erdõt (a fák koronái közötti távolságok nagyobbak, mint a koronák át-

mérõje).

Talaj
A talaj a földkéreg legfelsõ mállási rétege. A mállás és talajképzõdés a felsõ kõ-
zetrétegek fizikai, kémia bomlása, aprózódása, átalakulása, amely alapvetõen
az éghajlat és az élõvilág hatására jön létre. A talaj alapvetõ módon befolyásol-
ja a szárazföldi csapatok úton kívüli mozgását, manõvereit, a tûzeszközök ha-
tásfokát, a mûszaki munkálatokat.

A talaj fõbb jellemzõi közül ki kell emelni:
• fizikai állapotát (keménység, kötöttség);
• mechanikai tulajdonságait (szilárdság, állékonyság, portartalom);
• kölcsönhatását a vízzel (vízfelvevõ, megtartó és áteresztõképesség).

A fõbb talajtípusok és sajátosságaik:
• HOMOK Erõsen vízáteresztõ, száraz idõben nem kötött. Száraz állapotban nagy

porfejlõdés és mély keréknyomok jellemzik. Nedves idõben jobban járható.
• AGYAGOS HOMOK Szárazon sima, járható felszín. Részben kötött, részben víz-

áteresztõ. Rövid esõzések után gyorsan szárad.
• HOMOKOS AGYAG Kötött és kismértékben vízáteresztõ. Nagyobb esõzésnél

megpuhul. A víz a mély keréknyomokban összegyûlik, kátyúkat hoz létre.      
• AGYAG, VÁLYOG Nem vízáteresztõ és erõsen kötött. Esõzések, illetve hóolva-

dás után nyúlós és tapadós, a járhatóságot gátolja. Szárazon jól járható, por-
felverõdésre hajlamos.

• KÖVES TALAJ Többnyire vízáteresztõ és szilárd. Minõsége a kõzet törmelékei
közötti hézagokat kitöltõ finomszemcséjû anyag jellegétõl is függ.

• SZIKLÁS TALAJ Nagykeménységû vulkanikus (gránit, bazalt, andezit), illetve
üledékes (mész- és homokkõ, dolomit) kõzetbõl álló felszín. Mûszaki mun-
kálatokra korlátozottan alkalmas.

Közlekedési hálózat
A közlekedési hálózat terepelemei közé tartozik a szárazföldi, vízi és légi közle-
kedés valamennyi létesítménye, az utak, vasutak hálózata, az állomások, pá-
lyaudvarok, repülõterek, kikötõk összessége és minden, a közlekedést kiszol-
gáló, vagy ahhoz kapcsolódó építmény.
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Egy adott térség közlekedési hálózatának fejlettsége nagyban befolyásolja a
menetek végrehajtását, a tartalékok elõrevonását és a mûveletekben részt vevõ
erõk utánpótlását.

A közúti úthálózatot fontossága, kiépítettsége, forgalomkapacitása alapján
osztályozzuk:
• AUTÓPÁLYA, AUTÓÚT Két, legalább 7 méter szélességû, elkülönített úttestbõl

álló fõközlekedési útvonal, jelentõs belföldi és nemzetközi forgalommal. Út-
testburkolata épített alapú, tartós. Anyaga beton, vagy aszfalt. Más utakkal,
vasúttal egy szintben nem keresztezõdik.

• KORSZERÛ MÛÚT Legalább 6 m széles burkolatú, szilárd alapú, két nyomsáv-
val rendelkezõ úttestbõl áll. Burkolata többnyire aszfalt.

• MÛÚT Épített alapú, két nyomsávú, beton, vagy aszfalt burkolatú, fõként te-
lepüléseket összekötõ alacsonyabb rendû közlekedési útvonal.

• JAVÍTOTT TALAJÚT Alapozás nélküli, idõszakosan karbantartott talajút. Kátyú-
sodás ellen töltésen vezetett, vagy út menti vízelvezetõ árkokkal ellátott, kö-
zepesen terhelhetõ útvonal.

• TALAJÚT (FÖLDÚT) Burkolat nélküli, a talajfelszínen kerekes jármûvekkel jól
kijárt nyomvonal. Az év legnagyobb részében járható. Többnyire kisebb te-
lepüléseket köt össze.

• MEZEI-ERDEI ÚT Fõként mezõgazdasági és erdõgazdálkodási célokra használt
egyenetlen felszínû, nem karbantartott útvonal. Terepjáró gépkocsival több-
nyire járható.

• GYALOGÚT Jármûvel nem járható, gyalogosan kijárt nyomvonal. Elsõsorban
erdõs-hegyes terepen van jelentõsége.

Az úthálózat áteresztõképessége a kiépítettség mellett egyéb közlekedési
mûtárgyaktól (pl. hidak, alagutak, komp) is függ. A hidak lehetõvé teszik két
vagy több közlekedési útnak eltérõ magasságban való keresztezését (felüljáró,
aluljáró), átívelhetnek jelentõs mélyedéseket (völgyhíd, viadukt), vízi akadá-
lyokat (folyó, csatorna). A hidak fontos mûszaki jellemzõje a hosszúság, a szé-
lesség, a hídnyílás magassága, a hídszerkezet típusa és teherbíró képessége.

A szárazföldi közlekedési hálózat másik meghatározó eleme a vasút, amely
lehet:
• széles-, normál- és keskenyvágányú vasút;
• fogaskerekû vasút;
• villamos, illetve elõvárosi vasút (HÉV);
• földalatti vasút;
• ipari vasút;
• függõvasút.

A fõ közlekedési vasútvonalak esetében figyelembe vesszük a vágányok
számát és állapotát, valamint a vasútvonal villamosítottságát. Vasúti pályaud-
varoknál a vágányok elrendezését, illetve a rakodási lehetõségeket kell figye-
lembe venni.



A repülõtereknél elsõsorban a kifutópályák hosszát, terhelhetõségét, a gé-
pek indítására és fogadására szolgáló, illetve a repülés biztonságát és a gépek
karbantartását szolgáló létesítményeket vizsgáljuk. A jelentõsebb repterek be-
ton kifutóval (fel- és leszállópályával), a kisebbek füves pályával rendelkeznek.
A reptereket csak a pálya teherbírásának és hosszának megfelelõ repülõgéptí-
pusok használhatják.

A tengeri és folyami kikötõk külön jelentõségét a közlekedési hálózathoz
való csatlakozásuk, javítóbázisuk, valamint rakodási és tárolókapacitásuk adja.

Települések
A települések erõteljesen befolyásolják a katonai erõk valamennyi mûveletét.
Megnehezítik a mozgást, az összeköttetést, a tüzek és a beomló épületek révén
növelik a tûzhatást, ugyanakkor fedezéket és álcázási lehetõséget is nyújtanak,
valamint megkönnyítik a mûszaki zárak építését.

A településeket nagyságuk, lakosságuk száma és közigazgatási besorolásuk,
valamint kiépítettségük szerint osztjuk fel:
• nagyvárosokra;
• kisvárosokra;
• elõvárosokra (agglomeráció);
• villaszerû, nyaraló jellegû településekre;
• falusi jellegû településekre;
• rendszertelen építésû településekre (tanyák, tanyacsoportok).

A települések és településrészek beépítésének módja szerint lehetnek:
• zárt beépítésûek, szorosan egymás mellé épült házakkal, amelyek az utcák

mentén zárt homlokzatot képeznek;
• laza beépítésûek, az épületek között nagyobb térközökkel;
• nyílt beépítésûek, kertekkel körülvett, egyesével álló, egy vagy kétszintes

épületekkel.

Ipari, mezõgazdasági, kereskedelmi és szolgáltatási létesítmények
Az ipari és mezõgazdasági üzemeket, a szolgáltató és kulturális létesítménye-
ket az elõállított fõtermék, a termelési kapacitás, valamint a szolgáltatások jelle-
ge szerint értékeljük. E létesítmények több szempontból lehetnek fontosak:
• segíthetik a tájékozódást (gyárkémények, víztornyok, adótornyok stb.);
• létfontosságú szolgáltatásokat nyújthatnak (üzemanyag, ivóvíz, elsõsegély-

hely, javítóbázis stb.);
• mûszaki munkálatok nyersanyagbázisaként szolgálhatnak (külszíni és tár-

naaknás bányák, fejtések);
• sebesültek és evakuáltak elhelyezését teszik lehetõvé (kórházak, iskolák,

kollégiumok stb.).
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30. Terep- és tájtípusok

FELADAT: Jellemezzétek lakóhelyetek, iskolátok környezetének domborzati, növényzeti és
közlekedési viszonyait!

A terep felosztása
A terepet gyors és egyértelmû jellemzése érdekében jellege szerint osztályoz-
zuk. A terepjelleg a domborzat és a terepfedezet (növényzet, építmények stb.)
együttes sajátossága valamely tereprészen. Például a terep a terepfedezettõl
függõen lehet nyílt és fedett.

Nyílt terep
A nyílt terepen növényfedezet, építmények, domborzat a kilátást, az áttekin-
tést nem akadályozza. A nyílt terep jó lehetõséget nyújt megfigyelésre, tûzve-
zetésre és mozgásra, ugyanakkor megnehezíti a fedett megközelítést, a rejtést
és az álcázást.

Fedett terep
A fedett terepen a magas növényfedezet (pl. erdõ, erdõsáv, fasor) és az építmé-
nyek (épületek, kerítések) az áttekintést gátolják, a mozgást akadályozzák. 
A fedett terep megkönnyíti a rejtett megközelítést, elõsegíti az álcázást és rej-

FELADATOK
1. Foglaljátok össze, hogy mit értenek a katonák a terep fogalma alatt!
2. Mely elemekre bontható a terep?
3. Ismertessétek az egyes terepelemek meghatározó tulajdonságjegyeit!
4. Hatfõs csoport tagjaiként válasszatok egy-egy terepelemet, mint elfoglalt területet,
és próbáljátok meg a legkedvezõtlenebb helyzetet leírni a járhatóság, a megfigyelés és a
rejtõzés szempontjából. Keressetek kedvezõtlen hatásokat kiküszöbölõ megoldásokat!

ÖSSZEFOGLALÁS
A terep a katonai tevékenységek egyik legfontosabb helyszíne.
A terep elõnyeit csak azok a katonai erõk tudják kihasználni, amelyek kellõ ismeret-

tel rendelkeznek a mûveletekre gyakorolt hatásairól.
A tereptárgyak sokfélesége miatt a terepet fõ sajátosságai és a vizsgálati szempon-

tok alapján terepelemekre bontjuk.

1. Mely jellemzõk alapján osztályozhatjuk a terepet?
2. Milyen jellemzõ tájtípusokkal találkozhatunk a terepen, és ezek hogyan hatnak a ka-

tonai tevékenységekre?
3. Milyen kapcsolatban állnak egymással a hegységek és a növényzet?
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tést, ugyanakkor megnehezíti a tûzvezetést, a megfigyelést, a tájékozódást és a
mozgásirány tartását.

A terep további osztályozásánál a domborzat tagoltságát vesszük figyelem-
be, amely szerint a terep lehet tagolatlan és tagolt.

Tagolatlan terep
A tagolatlan terepen a domborzat szintkülönbségei és a vízhálózat nem képez-
nek számottevõ akadályt a szárazföldi csapatok mozgásában.

Tagolt, átszeldelt terep
A tagolt, átszeldelt terep meredek völgyoldalakkal, árkokkal, töltésekkel, csa-
tornákkal, vízmosásokkal sûrûn tarkított, változatos felszínû. A tagolt terep
akadályozza a mozgást és a harctevékenység folytatását, ugyanakkor segítheti
a rejtett megközelítést.

A tájtípusok
A tájat egységes geológiai szerkezet és bizonyos közös vonások kapcsolják egy-
be. Az azonos domborzati és tagoltsági viszonyokkal bíró területeknek egysé-
ges a tájjellege. A tájjelleg alapján megkülönböztetünk:
• síkvidéket; • homokbuckás vidéket;
• hullámos vidéket; • dombvidéket;
• árkolt vidéket; • hegyvidéket.

A hegyvidékeket tovább osztályozhatjuk átlagos magasságuk szerint ala-
csony-, közép- és magashegységre.

A síkvidék
Síkvidéknek nevezzük azt a terepet, ahol a domborzat viszonylagos magasság-
különbségei 10 méternél nem nagyobbak, a lejtõszögek pedig a vízszinteshez
képest nem haladják meg a 2°-ot. Viszonylagos magasságkülönbség alatt a dom-
borzat elemeinek egymáshoz viszonyított (relatív) szintkülönbségeit értjük.

A síkvidék akár jelentõsebb tengerszint feletti magasságon is elterülhet
(fennsík), miközben a felszínen nem mutatkoznak számottevõ magasságkü-
lönbségek. A magyar Alföld átlagos magassága a Balti-tenger szintje felett meg-
közelítõen 100 m, míg a Bükk-fennsíké 800 m. Léteznek a tengerszint alatti sík-
vidékek is, ezeket mélyföldeknek nevezzük.

A síkvidékek felszínét vizsgálva megkülönböztetünk:
• megmûvelt száraz; • megmûvelt nedves;
• mûveletlen száraz és • mûveletlen nedves síkságokat.

A megmûvelt száraz síkság úthálózata sûrû, népsûrûsége magas, mezõgaz-
dasága fejlett. Nagyobbrészt szabályos rendszerû dûlõutakat találunk rajta. 
A települések általában nagy távolságokra vannak egymástól, amelyek között
tanyák, majorok és puszták húzódnak. Az itt található épületek zömmel vályog-
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építésûek. Az utakat helyenként sûrû fasorok szegélyezik, ami a terep áttekin-
tését akadályozza. Tájékozódásra a templomtornyok, víztornyok, magas ké-
mények és antennák, nagyobb halmok és magas fák alkalmasak. A földi felderí-
tés ilyen területeken kevés eredményt nyújt, ezért nagy a légi felderítés jelentõ-
sége.

A sûrû úthálózat több menetoszlop kialakítását teszi lehetõvé. Száraz idõ-
ben a talaj többnyire jól járható, csapadékos idõjárás és hóolvadás esetén a ne-
hezebb jármûvek csak az épített utakon juthatnak elõre. A sûrû növényzet
megkönnyíti a rejtett megközelítést.

A megmûvelt nedves síkság terepfedezete sûrû, árkok, csatornák, töltések,
fasorok, kerítések szelik át, úthálózata fejlett. A sûrû településhálózatot jól ki-
épített utak kötik össze. A terület áttekintése, a rajta való tájékozódás, a felde-
rítési tevékenység, az összeköttetés fenntartása hasonló a megmûvelt száraz
síkságéhoz. A sûrû úthálózat elõsegíti a gyors mozgást. Az utakon kívüli moz-
gást a belvizes, árvizes idõszakok, a vizenyõs területek és a vízelvezetõ árkok
nehezítik.

A mûveletlen száraz síkság talaja szikes, esetleg futóhomokkal, vagy kavicsta-
karóval borított. Jellemzõ a felszíni vizek hiánya, a gyér település- és úthálózat.
Magyarország jellegzetes megmûveletlen száraz síksága a Hortobágy.

A pusztai terepen messzire el lehet látni, ám a melegebb idõszakban elõfor-
duló optikai csalódások (délibáb, légrezgés) zavarólag hatnak a tájékozódásra,
megfigyelésre. A tájékozódás a csekély számú jellegzetes, kiemelkedõ terep-
tárgy miatt is nehezebb. A terepfedezet gyér volta miatt rejtõzésre nincs mód.
A pusztaság az év legnagyobb részében jól járható.

A mûveletlen nedves síkság vizenyõs, mocsaras, lápos, ingoványos, posvá-
nyos terület. Nádasok, nedves erdõségek, párás klíma, gyér lakosság és ritka út-
hálózat jellemzik. Fával, náddal fedett tereprészeken a földi és légi megfigyelés
lehetõsége korlátozott, ezért rejtõzésre alkalmas. Az utakról letérni, szétbonta-
kozni, mozogni az utakat kísérõ mély árkok, mocsarak miatt sokszor lehetetlen.
A mocsaras ingoványos terepen csak gyalogosan lehet átjutni. Helyi vezetõkre
szükség lehet.

30a A síkvidéken elõforduló szintkülönbségek nem haladják meg a 10 métert



A homokbuckás vidék
A szél a laza homokot a homokbuckás vidéken könnyen hordja és változatos
idomokat, sajátságos felszíni formákat hoz létre, amelyek az uralkodó szél-
iránynak megfelelõen rendezõdnek. A homokbuckák általában a szél irányá-
val párhuzamos sorokban helyezkednek el. Hazánkban a Duna-Tisza közén és
a Nyírségben vannak jelentõsebb homokbuckás területek. A buckák magasság-
különbsége általában 10-20 méterig terjed, de elõfordulnak 50 métert is meg-
haladó szintkülönbségek.

A homokbuckás vidékeken igen nehéz a tájékozódás. A térképek a sok apró
buckát összevontan ábrázolják, ezért az álláspont pontos meghatározása ne-
hézkes. Magasabb halmok tetejérõl jó a kilátás. Légi megfigyelés elõl való rejtõ-
zésre kevés mód van. Száraz idõben a homokon nehéz az elõrejutás.

A hullámos vidék
A hullámos vidék átmenet a síkság és a dombvidék között. Domborzata hosz-
szan elnyúló lejtõjû hátakból áll. Az általános magasságkülönbségek jellem-
zõen 10-20 m körüliek. A hullámos vidék talaja homok, agyag vagy lösz.

A nagyrészt sûrûn fedett terepfelszín az áttekintést, valamint a földi és légi
megfigyelést gátolja. A magasabb építményekrõl, magaslatokról messzire el le-
het látni. Az úton kívüli mozgás a löszös, agyagos talajon nedves idõben ne-
hézkes.

A dombvidék
A dombvidék átmenet a hullámos vidék és a hegyvidék között. Hosszasan el-
nyúló dombsorok, dombcsoportok jellemzik. A dombok viszonylagos magas-
ságkülönbsége többnyire 100 méterig terjed. A domboldalak lejtõi enyhék.
Meredek lejtõk csak agyagos, csuszamlós, omladékos helyeken fordulnak elõ. 
A völgyek teknõszerûek, fenekük sok helyütt vizenyõs. A dombvidéket na-
gyobbrészt szántók vagy legelõk borítják. A talaj leginkább agyagos, kavicsos.
Kisebb erdõk a meredekebb lejtõkön fordulnak elõ. A déli fekvésû dombolda-
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30b A homokbuckás vidékre jellemzõ szintkülönbségek jellemzõen 10-20 méter közöttiek
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lakon szõlõk, gyümölcsösök, a völgyekben nedves rétek, berkek találhatók.
Az úthálózat fejlett és jó minõségû. A települések viszonylag közel találhatók
egymáshoz, a közöttük lévõ térben majorok, tanyák, gazdaságok fordulhat-
nak elõ.

A dombvidék a magaslatokról általában jól áttekinthetõ. Lapos, széles tetejû
domboknál a völgyekbe korlátozottan lehet belátni. A mozgás az év nagyobb
részében akadálytalan, bár az emelkedõk és lejtõk leküzdése miatt lassú.

Az árkolt vidék
Az árkolt vidéket széles, lapos hátak és mélyen bevágott völgyek jellemzik.
Ezek viszonylagos magasságkülönbsége legtöbbször 100 m alatt marad. A völ-
gyek mélyén bevágott medrû patakok kanyarognak. A széles magaslatokon
mezõgazdasági mûvelés folyik, a völgyekben rétek, kaszálók húzódnak. A ter-
mékeny föld miatt az árkolt vidékek viszonylag sûrûn lakottak. A települések 
a nagyobb völgyekben vagy azok szélén, a hegyoldalakban helyezkednek el.

30d A dombvidékre jellemzõ szintkülönbségek 100 méterig terjednek

30c A hullámos vidék szintkülönbségei megegyeznek a homokbuckás vidékkel, talaja viszont kötött

FELADAT: Hasonlítsátok össze a hullámos és a homokbuckás vidék jellemzõit, és nevezzétek
meg a fõ különbségeket!



Az épített utak általában a völgyekben kanyarognak, aránylag kevés az árkok-
ra haránt irányú út.

A magaslatokról csak a magasabb tereptárgyak láthatók. A völgyekbe a ma-
gaslatok peremérõl látunk be. A mozgás a szélesebb hátakon minden irányban
könnyû, a meredek, fás oldalakon azonban jelentõsen lelassul. A völgyeket
nagy esõzések után víz árasztja el. A nagy energiával leáramló víz hidakat, uta-
kat rongálhat meg. Az áradat után jelentõs mennyiségû agyagos, köves horda-
lékanyag marad.

A hegyvidék
A hegyvidékeket átlagos magasságuk alapján alacsony-, közép- és magashegy-
ségekre oszthatjuk.

Az alacsonyhegységre jellemzõk a legömbölyített hegytetõk, amelyeket
teknõ- és árokszerû völgyek kapcsolnak össze. A terepfelszín átlagos magas-
ságkülönbsége jellemzõen 100-300 m körüli, a tengerszint feletti magasságok
600 m-ig terjednek.
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30e Az árkolt vidék szintkülönbségei megegyeznek a dombvidékkel, felszíne viszont jóval tagoltabb

FELADAT: Fogalmazzátok meg, hogy milyen veszélyeket rejthet az árkolt dombvidék?

30f Az alacsonyhegység szintkülönbségei 100-300 méter közöttiek
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Az alacsonyhegység talaja többnyire agyagos, köves. A mezõgazdaságilag
közepesen mûvelt területeken fõleg gabonát és szõlõt, valamint egyéb bogyós
gyümölcsöket termelnek. A meg nem mûvelt területeket lomblevelû erdõk
borítják. Településeket a szélesebb völgyekben találunk, tanya, major elvétve
akad. Helyenként kisebb ipartelepek, kõfejtõk és bányák is mûködnek. A völ-
gyek vonalát vízfolyások és utak kísérik. Gyakoriak a meredek útszakaszok. 
A mozgás az utakon kívül nehéz.

Az alacsonyhegység általában jól áttekinthetõ, belátható. A figyelést csupán
az erdõs részek, a mélyebb és szûkebb völgyek korlátozzák. Holtterekkel mere-
dekebb hegylábaknál kell számolni. A vezetés, az összeköttetés és a tûzhatás
szempontjából a terepviszonyok – az erdõs területektõl eltekintve – kedvezõ-
ek. A magaslatokban gazdag terület az alegységek rejtett, meglepetésszerû elõ-
revonására igen alkalmas. A hegyvidéki területek fõleg a védelem szempontjá-
ból kedvezõek.

A középhegységet szerteágazó, nagyobbrészt keskeny, részben legömbölyí-
tett hegyhátak, erõsen tagolt hegytetõk és hegyoldalak, mélyen bevágott völ-
gyek, meredek lejtõk jellemzik. A terepfelszín viszonylagos magasságkülönb-
ségei 200–600 méter közöttiek, a tengerszint feletti magasságok 600–1600 mé-
tert érhetnek el. A középhegységet még alacsony középhegységre (600–1100
m-ig) és magas középhegységre (1100–1600 m-ig) is feloszthatjuk.

A középhegységeket legnagyobbrészt lombos erdõk borítják. A lankásabb
lejtõket és szélesebb hegytetõket elszórtan szántók, legelõk és kaszálók tarkít-
ják. A felszínt helyenként köves, sziklás részek törik meg. A völgyekben folyó
vizek sebes folyásúak, vízhozamuk az évszak és az idõjárás hatására szélsõsé-
gesen és rövid idõ alatt megváltozhat. A vízfolyások medre, különösen az ol-
dal- és mellékvölgyekben, köves, sziklás. Gyakoriak a járhatatlanul meredek és
mély vízmosások, horhosok. Ezeket speciális felszerelés nélkül csak megkerül-
ni lehet. Az utakon kívüli járást kidõlt fák törzsei, sziklaormok és meredek lej-
tõk akadályozzák. Az épített utak fõleg a fõvölgyekben húzódnak. Az erdei
utak elõzetes felderítése feltétlenül szükséges.

Lakott területekre szinte kizárólag a nagyobb völgyekben bukkanhatunk. 
A patakok, folyók mentén fûrésztelepek, kisebb-nagyobb gyárüzemek húzód-

30g A középhegység szintkülönbségei 200 métertõl 600 méterig terjednek



nak meg. Régebben huták, boksák, mészkemencék és kohók is elõfordultak,
jellegzetes szagú füsttel telítve a völgyek levegõjét.

A középhegységek terepe rejtésre, védekezésre kiválóan alkalmas, a felderí-
tés szempontjából viszont kedvezõtlen. A megfigyelés a gyakori ködpára és a
gazdag terepfedezet miatt korlátozott. Megfigyelésre a magaslatok álcázott fi-
gyelõpontjai alkalmasak, ezért e pontok uralása kulcsfontosságú.

A támadás a hegyvidéken lassan nyer teret. Gyakoriak az ellenlökések,
a meglepések, a rajtaütések.  Különös gondot kell fordítani az összeköttetésre.
Bár a terep védelemre elõnyösebb, a tûzhatás az erdõk és a holtterek miatt kor-
látozott, és csak kis távolságokra lehetséges. A bevágott völgyekben és szaka-
dékokban megnövekszik az aknavetõk szerepe.

A magashegység tájrajzi szempontból övekre osztható fel. Ezek az övek
a természetben is jól megfigyelhetõk, kiterjedésüket az azonos jellegû növény-
zet jelzi. Az övek ennek megfelelõen a nagyobb és jellemzõ növényzettársulá-
sokról kapták nevüket. Az övek sorrendben a magaslat felé haladva gabona
övvel indulnak, amelyet az erdõs öv, a havasi öv és a sziklás öv követ.

A gabona öv határának tengerszint feletti magassága átlagosan 600 m. Az
ezt követõ erdõs öv többnyire 1800 m tengerszint feletti magasságig terjed. 
E terület jellege a középhegységhez hasonló. A lombhullató és a fenyves erdõk
választóvonalát általában 1300 m magasságon találjuk. A havasi, avagy alpesi
öv az erdõs övön felül, kb. 2000 m tengerszint feletti magasságig terjed. Itt a le-
gömbölyített hegytetõkön és hegyhátakon dús legelõket, néhol törpefenyõket,
bokrokat találunk. Feljebb haladva mind gyakoribbak a meredek, sziklás lejtõk
és a hómezõk.

A sziklás övet szaggatott sziklagerincek, csúcsok, sziklafalak jellemzik, ame-
lyek aljában a meredek lejtõket kõtörmelék borítja. A sziklakatlanokban kisebb
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30h A magas hegységek övekre osztása a növényzet elterjedése alapján
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tavak, tengerszemek bújnak meg. A köves medrû patakok és folyók bõvizûek,
sebes folyásúak, gyakoriak a vízesések.

A magashegység 2500 méternél magasabb részeit az örök hó és jég övének
nevezzük. E területet az év nagyobb részében hó és jég borítja. A frissen hullott
hó a napsütés és saját tömegének hatására mind tömörebb és keményebb álla-
gúvá válik, más szóval firnesedik. Az így kialakuló csonthó (firn) nagyobb ki-
terjedésben jégmezõt alkot, amely a völgyekben nagyon lassan folyó jégárrá
(gleccser) alakul. A jégár csúszása következtében leomló kõtörmelék a moréna.

A magashegység gyéren lakott. A magasság növekedésével ritkul az útháló-
zat. Az erdõs övben ipartelepekre, erdészlakokra, õrházakra, szénégetõ kuny-
hókra, a havasi övben pásztorkunyhókra, juhhodályokra (havasi gazdaság),
vadászkunyhókra, turista-menedékházakra, üdülõhelyekre számíthatunk.

A magashegységben az idõjárás gyakran és hirtelen változik, ami a vezetés
és felderítés számára komoly nehézségeket eredményez. Mivel a völgyeket
gyakran borítja köd, pára, a hegycsúcsok pedig felhõbe burkolóznak, a na-
gyobb területek szabad áttekintésére aránylag kevés alkalom nyílik. A magas-
latok, de fõleg a hegyi átjárók birtoklása fontos, mivel az elõny azé lehet, aki
magasabban van.

31. Ismétlõ foglalkozás

� Terep alatt a katonai tevékenységek legfontosabb közegét, a Föld felszíné-
nek egy részét értjük a rajta lévõ természetes és mesterséges tereptárgyakkal
együtt. A terep tulajdonságai a csapatok minden mûveletére hatást gyakorol-
nak, ezért mindig annak nyújtanak elõnyt, aki ismeri, és ki tudja használni
kedvezõ és kedvezõtlen jellemzõit.

FELADATOK
1. Miért kell a terepet osztályozni?
2. Soroljátok fel a tagolt terepre jellemzõ tulajdonságjegyeket!
3. Nevezzetek meg 4–5 síkságra jellemzõ tulajdonságjegyet!
4. Jellemezzétek a hegységeket magasságuk szerint!
5. Milyen jellemzõ növényzet jelenik meg a magashegységek öveiben?
6. Készítsetek egy összefoglaló táblázatot a különbözõ tájtípusok kedvezõtlen és ked-

vezõ hatásairól a katonai mûveletek szempontjából!

ÖSSZEFOGLALÁS
A terepet különféle jellemzõi alapján osztályozhatjuk.
A tájtípusok elemzésénél elsõsorban arra vagyunk kíváncsiak, hogy miként hatnak

tényezõik a katonai tevékenységekre.
A terepfajták osztályozásával a terepet gyorsan és egyértelmûen tudjuk jellemezni.
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� Katonai szempontból a terepet elsõsorban járhatósága, a megfigyelés és
a rejtõzés feltételei, valamint tagoltsága alapján kell megvizsgálni, különös te-
kintettel a domborzati és talajviszonyokra, a folyó- és állóvizekre, a növény-
zetre, a közlekedési és településhálózatra, valamint az ipari, mezõgazdasági,
kereskedelmi és szolgáltatási létesítményekre.

� A terepet gyors és egyértelmû jellemzése érdekében jellege szerint osztá-
lyozzuk. A terepjelleg a domborzat és a terepfedezet együttes sajátossága vala-
mely tereprészen.

� A terep a domborzati viszonyok szerint lehet tagolatlan és tagolt. A tagolat-
lan terepen a vízhálózat és a domborzat szintkülönbségei nem képeznek szá-
mottevõ akadályt a szárazföldi csapatok mozgásában. A tagolt terep akadá-
lyozza a mozgást és a harctevékenység folytatását, ugyanakkor segítheti a rej-
tett megközelítést.

� Azonos domborzati viszonyokkal és tagoltsággal bíró területeknek egységes
a tájjellege. A tájjelleg alapján sík-, domb- és hegyvidéket, illetve homokbuc-
kás, hullámos és árkolt vidékeket különböztetünk meg.

FELADATOK
1. Soroljátok fel a terep legállandóbb elemének fõ csoportjait és ezek fõ jellemzõit!
2. Mitõl függ a vizek akadályjellege?
3. Melyek az erdõk meghatározó tulajdonságjegyei?
4. Jellemezzétek a fõbb talajtípusok sajátosságait!
5. Milyen osztályokba sorolhatjuk a közúti úthálózatot fontossága, kiépítettsége, for-

galomkapacitása alapján? 
6. Nevezzetek meg minél több kötöttpályás (vasúti) közlekedési módot!
7. Soroljátok fel a fõbb településtípusokat néhány jellemzõ példával!
8. Földrajzi térképek, vagy atlasz alapján keressetek nevezetes fennsíkokat és mélyföl-

deket!
9. Mekkora szintkülönbségekre számíthatunk homokbuckás vidéken?

10. Miben különbözik a hullámos vidék a dombvidéktõl?
11. Milyen veszélyekre számíthatunk nagy esõzések után az árkolt vidékeken?
12. Hogyan osztályozhatók a hegyvidékek magasságuk szerint?
13. Milyen övekre oszthatók a magashegységek a növényzet elterjedése alapján?
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TÉRKÉPISMERET

32. Vetületi alapismeretek

FELADAT: Egy narancs, vagy más lehámozható héjú gyümölcsre rajzoljátok meg a Föld konti-
nenseinek közelítõ határvonalait, majd próbáljátok meg a gyümölcs héját egy sík lapon minél
kevesebb darabra szétszedve összeilleszteni!

A Földet helyettesítõ alakok
Az ókori görög tudósok az i. e. IV. században már igazolták a Föld gömb alakját,
mégis hosszú évszázadokon át bolygónkat lapos felületû korongnak képzelték
elõdeink, vagy esetleg más, ma már hihetetlennek tûnõ alakzatnak. Napjaink-
ban a mûholdas és geodéziai mérések alapján a Földnek már nemcsak gömb
alakjáról, de a szabályos gömbhöz viszonyított eltéréseirõl is részletes adataink
vannak.

A Földrõl már Newton óta tudjuk, hogy enyhén lapult. Forgástengelye a
sarkpontjai között 12714 km hosszú, míg egyenlítõi átmérõje 12756 km. E mé-
retkülönbség a bolygó forgásából ered. A Föld lapultsága nem számottevõ: egy
30 cm átmérõjû labdát alig 1 mm-rel kellene belapítanunk ahhoz, hogy hason-
ló formát, ún. forgási ellipszoidot kapjunk.

A lapultságot okozó erõn kívül a Föld belsõ egyenlõtlen tömegeloszlása to-
vábbi eltéréseket eredményez a szabályos ellipszoid felületéhez képest. Ezek az
eltérések nem számottevõk ugyan (a Föld teljes felszínén ritkán haladják meg
a 100 métert az ellipszoid felszínétõl mérve), térképészeti szempontból mégis
figyelembe veendõk. E szabálytalan földalakot geoidnak nevezzük. Felületét
pedig egy olyan képzeletbeli, áramlási és árapály hatásoktól mentes világóceán-
nal megegyezõnek tekintjük, amelynek felszíne képzeletben a szárazföld alatt
is folytatódik. Ez az elméleti felszín a Föld nehézségi erõtere hatására alakul ki.

A geoidot bonyolultsága miatt a matematikailag könnyebben leírható forgá-
si ellipszoiddal, vagy a még egyszerûbb gömbbel helyettesítjük. A forgási ellip-
szoid testét az ellipszis rövidebb tengelye mentén történõ forgatásával kapjuk
meg (innen származik maga az elnevezés is), alakja pedig egy lapult gömbhöz
hasonló.

Ha az ellipszoid rövidebb tengelye a Föld egyezményes forgástengelyével
esik egybe, hosszabbik tengelye pedig az egyenlítõ síkján fekszik, akkor geo-
centrikus, avagy földi ellipszoidnak nevezzük. Bizonyos országok a földi ellip-
szoidtól eltérõ, saját területükhöz jobban simuló alapfelületet alkalmaznak tér-
képészetükben, amelyeket helyi, avagy referencia ellipszoidnak nevezünk. Ma-

1. Milyen helyettesítõ geometriai formákkal modellezhetõ a Föld?
2. Mi a vetületek szerepe a térképészetben, és milyen típusai vannak?
3. Milyen térképi vetületeket alkalmaznak a katonai célú térképekhez?
4. Milyen vonalakból áll a földrajzi fokhálózat?



gyarországon régebben a Kraszovszkij referen-
cia ellipszoidot alkalmazták a katonai térképé-
szetben, amely az egykori Szovjetunió és a kelet-
európai országok területéhez igazodott jobban.
A magyar polgári térképészetben 1976 óta az
IUGG-67 elnevezésû helyi ellipszoidot használ-
ják alapfelületként. (Az IUGG-67 a Nemzetközi
Geodéziai és Geofizikai Unió által 1967-ben java-
solt alapfelület.)

Az ellipszoid méretei országonként is eltér-
hetnek, ezért az egy térképészeti rendszerhez
tartozó országok célszerûen azonos elhelyez-
kedésû és méretû ellipszoid alkalmazásában
egyeznek meg. Az ellipszoid jellemzéséhez hosz-
szabb (a) és rövidebb (b) féltengelyeinek adatait
kell megadni.

Hazánk NATO-csatlakozása óta, más tagál-
lamokhoz hasonlóan, a WGS-84 jelzésû földi el-
lipszoid jelenti a Föld helyettesítõ felületét a vé-
delmi célú térképészetben. (A WGS a geodéziai
világrendszer, a World Geodetic System angol
mozaikszava, a kiegészítõ szám az 1984-es aján-
lás évét jelenti.)

Az ellipszoidról vetítés útján kerülnek a föld-
felszín pontjai a térképekre. A továbbiakban, amikor a Földrõl beszélünk, an-
nak valamely – legtöbbször ellipszoidi – helyettesítõ alakjára gondolunk.

A földrajzi fokhálózat
Miután a Föld gömbszerû alakja igazolást nyert, szükségessé vált egy, az egész
bolygóra kiterjedõ, helymeghatározást elõsegítõ háló kifejlesztése. Az elsõ
ilyen rendszer a földrajzi fokhálózat volt, amelyet széleskörûen alkalmaztak a
tengereken és a szárazföldön is a földrajzi pozíciók azonosítására.

A földrajzi fokháló hosszúsági és szélességi
körökbõl áll. A szélességi körök az egyenlítõvel
párhuzamosan futnak, ezért ezeket más néven
paralelköröknek hívjuk. A szélességi körök a
sarkok felé egyre kisebb kerületûek. A leghosz-
szabb szélességi kör maga az Egyenlítõ. A tenge-
részek a paralelkör értékét egészen a második
világháborúig égitestek alapján határozták meg
a nyílt vizeken.

A hosszúsági körök a Föld északi és a déli pó-
lusát kötik össze a helyettesítõ alak (ellipszoid,
vagy gömb) felszínén. Egy adott hosszúsági kö-
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32a A geocentrikus 
és a referencia eR ellipszoid 
helyzete a geoidhoz képest

32b A földrajzi fokhálózat 
vonalai

FELADAT: Indokoljátok meg,
hogy miért kell helyettesítõ 
alakokat alkalmazni a Föld 
modellezésénél?
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rön a Nap azonos idõpontban delel, ezért e vonalat délkörnek is nevezik. 
A hosszúsági kör másik megnevezése a meridián.

A hosszúsági körök a földi ellipszoidon egyforma hosszúságúak, ezért csak
megállapodás alapján jelölhetõ ki közülük a földrajzi hosszúságok és az idõzó-
nák szempontjából meghatározó kezdõ meridián. Az egész világra egységes
megállapodásig számos kezdõkör volt használatban. Ma már mindenhol a
greenwichi csillagvizsgálón áthaladó délkört tekintjük kezdõ hosszúsági kör-
nek, és a világidõ az idõzónákkal együtt is ehhez a meridiánhoz igazodik.

A szélességi és hosszúsági körök értékeit fok jelöléssel adjuk meg. Az
Egyenlítõ szélességi értéke 0°, a sarkoké 90°. A hosszúsági körök a 0° értékû
greenwichi kezdõ meridiántól keletre és nyugatra 180°-ig növekednek. Amikor
megadjuk egy földrajzi pozíció hosszúsági és szélességi fokértékét, azt is jelez-
nünk kell, hogy déli, vagy északi szélességrõl, illetve keleti, vagy nyugati hosz-
szúságról van szó.

A Greenwichtõl 180°-ra található hosszúsági kört dátumvonalnak nevez-
zük, mivel az itt áthaladó repülõk és hajók utasainak órájukon a naptári napot
eggyel elõre, illetve hátrafelé kell állítaniuk, attól függõen, hogy keletrõl nyu-
gatra, vagy nyugatról kelet felé lépik át e vonalat.

A védelmi célú térképek vetületei
A térképészetben alkalmazott vetítések célja a földrajzi pontok átszámítása a
görbült alapfelületrõl a sík térképi képfelületre, mindezt minél kisebb torzulá-
sokkal. A térképészetben e számításokhoz alapvetõen három vetülettípust al-
kalmaznak:
• síkvetületek;
• kúpvetületek;
• hengervetületek.

A képfelületeken a földi ellipszoid szabályos fokhálózata vetülettípusonként
és a vetület alapfelülethez viszonyított helyzetétõl függõen változik. A térképen

megjelenõ fokhálózat képe elárulja az
alkalmazott vetülettípust. A megfelelõ
vetületek alkalmazása pontosabb tér-
képek elõállítását teszi lehetõvé.

A görbült alapfelület síkba fejtése-
kor óhatatlanul torzulások keletkez-
nek, ahogyan egy narancs héját sem
lehet préselés, vagy darabolás nélkül
síkba fejteni. Ezeket a torzulásokat kü-
lönféle vetületek alkalmazásával igye-
keznek a térképészek csökkenteni. 
A torzulási tényezõk alapján a vetüle-
teket az alábbi csoportokba sorolhat-
juk:

32c A normál helyzetû sík-, kúp- és hengervetület
fokhálózati képei a térképen



• hossztartó vetületek;
• szögtartó vetületek;
• területtartó vetületek;
• általános torzulású vetületek.

A felsorolásból jól látható, hogy olyan vetület, mely egyszerre hossz-, szög-
és területtartó tulajdonságokkal rendelkezne, nem létezik. Mindezeken túl a
vetület kiválasztásakor az alkalmazandó térképi méretarányt is figyelembe kell
venni.

A méretarány a térképrõl levehetõ hosszak viszonyát adja meg a valóságos
hosszakhoz (egész pontosan ezek vetületi megfelelõihez) képest. Ha egy térké-
pen például M=1:25 000 méretarány jelölést látunk, ez azt jelenti, hogy egy
egységnyi térképi távolság a valóságban ennek az egységnek a 25 000-szerese.
Más szóval 1 centimétert ezen a térképen 250 méter hossznak feleltetünk meg
a terepen.

A NATO-tagállamokban használt szabványos térképek csak meghatározott
méretarányban készülhetnek. A méretarány csoportosításokat és méretarány-
hoz köthetõ felhasználási célokat az alábbi táblázat ismerteti:

A fenti táblázatból jól látható, hogy a katonai vezetés szintje és a térképi mé-
retarány között fordított a viszony: a magasabb vezetési szinteken kisebb, az
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MÉRETARÁNY CSOPORT MÉRETARÁNY A FELHASZNÁLÁS CÉLJA

Nagy méretarányú

1:10 000 Pontos mérések, számítások elvégzésére; 
tereptárgyak és a domborzat részletes 
tanulmányozására, bonyolult terepen 
tájékozódásra.

1:25 000

1:50 000 A terep harcászati értékeléséhez; 
tervezéshez, vezetéshez és tájékozódásra.

Közepes méretarányú

1:100 000 Mûveletek harcászati szintû vezetésére,
irányítására; menetek megszervezésére 
és végrehajtására.

1:250 000 A csapatok hadmûveleti szintû együtt-
mûködésének tervezésére, irányítására, 
vezetésére; összefüggõ terepszakaszok 
általános értékelésére; menetek, szállítások,
repülések tervezésére és végrehajtására.

Kis méretarányú

1:500 000 Nagyobb térségek általános áttekintésére,
értékelésére; hadászati szintû tervezéshez,
vezetéshez.

1:1 000 000
1:5 000 000   



alacsonyabb vezetési szinteken nagyobb méretarányú térképet használnak.
Tudni kell azt is, hogy általános célú térképek esetén az M=1:500 000 olyan ha-
tárérték, amelynél kisebb, vagy megegyezõ méretarányú ábrázolások esetén
általában földrajzi térképekrõl, a nagyobb méretarányúaknál pedig topográfiai
térképekrõl beszélünk.

A topográfiai térképek minimális hossztorzulású, szögtartó hengervetület-
ben készülnek, a nagyobb áttekintést nyújtó földrajzi térképek pedig zömmel
szögtartó kúpvetületben. A katonai térképeknél a szögtartó vetület alkalmazá-
sa alapkövetelmény, mert csak így biztosítható, hogy a térképrõl levett irányok
és szögek a terepi megfelelõikkel azonosak legyenek. E követelmény kielégíté-
sére az UTM (Universal Transverse Mercator) hengervetületet és az LCCP
(Lambert Conformal Conical Projection) kúpvetületet vezették be.

Fontos azt is tudni, hogy az 1996. évi térképészeti törvény (LXXVI. Törvény
a földmérési és térképészeti tevékenységrõl) alapján az M=1:10 000 és a na-
gyobb méretarányú térképek, a csak hazánk területére alkalmazott, Egységes
Országos Vetületben (EOV) készülnek. Az ennél kisebb méretarányú térképek
elõállításáért a Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálata felel.

Az UTM hengervetület
Az UTM hengervetület egy, az egész Földre egyetemlegesen (Univerzálisan) 
alkalmazható egyenlítõi (Transzverzális) hengervetület, amely elnevezésében 
a XVI. Században hasonló vetületeket alkotó Gerardus Mercator flamand tér-
képész emlékét õrzi. Az UTM vetületet és az arra épülõ koordináta-rendszert
nemcsak a NATO tagállamaiban használják, hanem a világ számos országában,
így egyfajta világszabványnak is tekinthetõ a térképészetben és a helymegha-
tározásban.

Az UTM mint vetület tetszõleges alapfelületre épülhet, ami természetesen
eltérõ koordinátákat eredményez azonos pontok esetén, ezért a NATO-tagál-
lamok megállapodtak a WGS-84 földi ellipszoid egységes alkalmazásában. Ma-
gyarország az 1999-es csatlakozással vállalta a nyugati tagállamokban haszná-
latos alapfelület és vetületek átvételét, de 2004-ig az addig érvényben lévõ
Gauss-Krüger vetület is rendszerben maradt.

Az UTM vetület esetében az alapfelületet egy fekvõ, avagy egyenlítõi hely-
zetû hengerre képezik le. A henger valamivel szûkebb átmérõjû, mint az ellip-

szoid, így kis mértékben metszi azt.
A metszési vonalak mentén (p1, p2) az
UTM vetület hossztartó.

A henger palástjára egyszerre csak
egy 6° szélességû sáv képezhetõ le a
hengerrõl a két szélsõ meridián (m1,
m2) között. Ennél szélesebb sávok le-
képzésénél már jelentõs hossztorzulá-
sok lépnének fel a metszési vonalaktól
legtávolabb esõ pontokon.
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32d Az UTM vetület egy sávjának vetítése



Ahhoz, hogy a földi ellipszoid teljes felülete leképzõdjék, a hengert 6 fokon-
ként el kell forgatni az ellipszoid rövidebb tengelye mentén. Minden egyes el-
forgatással újabb 6° széles sáv keletkezik, így összesen 60 sáv jön létre. A sávok
számozása a dátumvonaltól indul, így Magyarország területe a 33. és a 34. sáv-
ra esik. (A két sáv közötti határvonalat a 18° hosszúsági kör jelenti.)
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32e Az UTM sávok számozása és Magyarország viszonylagos helyzete

FELADATOK
1. Miért kell helyettesítõ alakokat alkalmazni a Föld modellezésénél?
2. Nevezzetek meg néhányat a Földet helyettesítõ alakok közül!
3. Mi a különbség a földi (geocentrikus) és a helyi (referencia) ellipszoid között?
4. Melyik ellipszoidot használják a NATO tagállamai?
5. Melyik hosszúsági kört jelölték ki megállapodás szerint kezdõ meridiánnak, és mi a

jelentõsége ennek a körnek?
6. Hol fut a dátumvonal, és miért fontos tudnunk róla a rajta való áthaladáskor?
7. Jellemezzétek az UTM vetületet felépítése és tulajdonságai alapján!

ÖSSZEFOGLALÁS
A Föld alakjával, formájának pontos leírásával már az ókor óta foglalkoznak a tudó-

sok.
A Föld összetett alakja miatt matematikai modellezését helyettesítõ alakokkal old-

hatjuk meg. Egy pont helyzetét megadhatjuk fokhálózati vonalak révén, illetve az adott
terület vetületi képére fektetett derékszögû koordináta-hálózattal.

A Föld térképi megjelenítéséhez különféle vetületeket alkalmazunk a felhasználói
igények és az ábrázolni kívánt terület nagyságától függõen.

Katonai célokra a Föld teljes felszínét lefedõ vetületek közül leggyakrabban az UTM
vetületet használjuk.



33. Az UTM vetület koordináta-rendszere

FELADAT: Jelöljetek meg négy pontot elszórtan egy üres papírlapon! Rajzoljatok két, egy-
másra merõleges egyenest úgy, hogy metszéspontjuk a négy pont között legyen! Külön-
böztessétek meg a két egyenest N és E betûvel! Mérjétek meg a pontok távolságát az egye-
nesektõl, és írjátok a pontok mellé úgy, hogy mindig az N egyenestõl mért távolsággal
kezdõdjenek! Különböztessétek meg elõjelek alkalmazásával az ellentétes irányban mért
távolságokat!

Az UTM vetületi rendszerben minden egyes sávnak (ezeket zónáknak is ne-
vezzük) saját koordináta-rendszere van. Miután az ellipszoid 6° széles sávja ve-
títés útján a hengerre került, a hengerpalást szétnyitva síkra fektethetõ. A sáv
most egy olyan ívekkel (szélsõ meridiánok) határolt terület, amelyhez két koor-
dinátatengely illeszthetõ. Az illesztéshez a középmeridián és az egyenlítõ vo-
nala a legalkalmasabb, mivel ezek vetületi képe egyenes.

A matematikai koordináta-rendszertõl eltérõen a térképészetben az északi
irányt tekintjük meghatározónak, ezért itt a függõleges tengelyt jelöljük X-szel
és a vízszintest Y-nal. A két rendszer közötti félreértések elkerülése végett az 
X tengelyt N (North, azaz észak), az Y tengelyt E (East, azaz kelet) jelöléssel kü-
lönböztetjük meg. Ahhoz, hogy az elõjeltévesztésbõl eredõ hibák elkerülhetõk
legyenek, és a zóna területén csak pozitív elõjelû koordináták forduljanak elõ
az N (X) tengely eredeti helyéhez képest (N0) 500 km-rel nyugatra található.
Hasonló okból kellett a déli féltekén az E (Y) tengelyt 10 000 km-rel délre áthe-
lyezni.
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1. Hogyan határozhatjuk meg pozíciónkat az UTM hengervetület egy 6 fokos sávján?
2. Mibõl tevõdnek össze a pontok UTM koordinátái?
3. Milyen szabályokra kell ügyelnünk a koordináták leírásakor?

33a Egy UTM vetületi zóna koordináta-rendszere

FELADAT: Hány UTM koordináta-rendszer fedi le a Föld felszínét?



A 60 sáv koordináta-rendszerét zónaszámokkal különböztethetjük meg.
Mint azt már tudjuk, a zónák számozása a dátumvonaltól indul, tehát a green-
wichi kezdõ meridián a 30. és a 31. zónák határán húzódik.

A zónaszámot az öv betûjele egészíti ki, ami egyértelmûvé teszi azt, hogy
melyik féltekén vagyunk. A zónák övfelosztását részletesebben az MGRS azo-
nosító tanulmányozásánál fogjuk megismerni. Egyelõre annyit kell tudni ró-
luk, hogy minden zóna összesen 20 övre van felosztva, amelyeket a latin ABC
betûivel jelölünk a déli saroktól az északi felé haladva. Az egyenlítõnél az M és
az N jelzésû övek találkoznak.

Mindezek alapján egy adott pont UTM koordinátája szabályosan leírva 
a következõképpen néz ki:

34T 456789mE 5678901mN

A fenti koordinátaérték azt jelenti, hogy az adott pozíció a 34. zóna T jelû
övében (tehát Greenwichtõl keletre, az északi féltekén), az N tengelytõl 456 789
méterrel keletre és az egyenlítõ vonalától (E tengely) 5 678 901 méterrel északra
található. Bizonyos esetben a mértékegység és a koordinátatengely jelölései el-
maradhatnak (34T 456789 5678901). Ilyenkor azt a szabályt vesszük figyelembe,
hogy az UTM koordináták leolvasásakor elõször mindig az E tengely mentén
(balról jobbra), majd az N tengely mentén mért értéket (lentrõl fel) határozzuk
meg. A „balról-jobbra, lentrõl-fel” szabályt könnyû, és fontos is megjegyezni!

A NATO szabványos topográfiai térképeit alapvetõen az UTM vetületi de-
rékszögû sík koordináta-rendszerrel látják el. Az UTM koordináta-rendszert az
N és E tengelyekkel párhuzamos kilométer hálózati vonalak képviselik a térké-
peken, amelyek a méretaránytól függõ sûrûségben húzódnak. E vonalak segí-
tenek a térképi pontok koordinátáinak meghatározásában, illetve az ismert ko-
ordinátájú pontok felszerkesztésében.

Egy térképi pont UTM koordinátái-
nak meghatározásához a pont jelétõl
nyugatra és délre húzódó függõleges
és vízszintes hálózati vonal értékét
kell leolvasnunk. E vonalak teljes érté-
két a térképkeret délnyugati (bal alsó)
sarkában találjuk meg. A példaábrán
Balatonalmádi hajóállomásának UTM
koordinátáit határozzuk meg.

A meghatározást a „balról-jobbra,
lentrõl-fel” elvet követve az E (Y) ko-
ordinátával kezdjük. A teljes koordi-
nátaértéket a térkép elsõ függõleges
hálózati vonalánál találjuk (272000).
Az ettõl keletre (jobbra) húzódó füg-
gõleges vonalaknál már csak a kétje-
gyû kilométerértékek (73, 74, 75 stb.)
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33b A hajóállomás UTM koordinátáinak
meghatározása 1:50 000 méretarányú 
topográfiai térképen



olvashatók le a keretvonalnál. A hajóállomástól nyugatra (balra) esõ hálózati
vonal értéke alapján a meghatározandó E (Y) koordinátaérték elsõ három
számjegye: 273. A következõ számjegyek meghatározásához beosztásos vonal-
zóval megmérjük a 73 értékû vonal és a térképjel közötti távolságot. E célra
használhatunk méretarány szerinti, vagy centiméter beosztású vonalzót. Utób-
binál ne felejtsük el a leolvasott távolságot a térkép méretaránya szerint átszá-
molni! A példában ez a távolság 660 méter, vagyis a teljes E (Y) koordinátaérték
273660 lesz. Ezt az értéket még ki kell egészíteni az UTM szegmens jelölésével
is ahhoz, hogy tudjuk, melyik féltekén, illetve melyik zónában található az
adott pont. Az ábrázolt térképi területre érvényes UTM szegmenst (34T) az
MGRS azonosító meghatározásánál bemutatott kereten kívüli segédábra közli.

Az N (X) érték leolvasásánál hasonlóképpen járunk el, értelemszerûen a
vízszintes hálózati vonalakat véve alapul. Az 52-t tehát a térképsarokból, a 12-t
a hajóállomás alatti hálózati vonalról, a 380-at beosztásos vonalzóról olvassuk
le, így megkapva az 5212380 koordinátaértéket.

34. A földrajzi koordináta-rendszer

FELADAT: Idézzétek fel az elõzõ fejezetek és egyéb tanulmányaitok alapján, hogy miként tud-
ták helyzetüket meghatározni a hajdani nagy felfedezõk a nyílt tengereken!

A földrajzi koordináták a Föld felszínén elhelyezkedõ pontok helyét szögérték-
ben határozzák meg, a két sarkot összekötõ hosszúsági körök (meridiánok) és
az egyenlítõ síkjában.
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FELADATOK
1. Mennyi egy középmeridiánon lévõ pont E (Y) koordinátaértéke?
2. Milyen mértékegységben adjuk meg az UTM koordinátákat?
3. Írjátok le egy tetszõleges pont UTM koordinátáit! Magyarázzátok meg az alkalmazott

jelöléseket és a felírt számok sorrendiségét!

ÖSSZEFOGLALÁS
Az UTM vetület 6° széles sávjai derékszögû, sík koordináta-rendszerrel egészülnek ki.
A koordináta-rendszer tengelyeit az egyenlítõ és a középmeridián egyenes képéhez

igazították. A tengelyek jelölése eltér a matematikában megszokottaktól.
A negatív elõjelû koordináta elkerülése érdekében az X és Y tengelyeket nyugati és

déli irányokban eltolták.

1. Milyen módszerrel határozható meg egy pont helyzete a gömb felületén?
2. Hogyan jelennek meg a földrajzi fokhálózat vonalai a topográfiai térképeken?
3. Hányféleképpen és hogyan írható le szabályosan egy pont földrajzi koordinátája?



A földrajzi szélességet (j) az egyen-
lítõ síkjától mérjük északi vagy déli
irányban a meghatározandó pontig
(P), N és S jelöléssel megkülönböztet-
ve az északi és a déli szélességi érté-
keket. A földrajzi hosszúságot (l) a
greenwichi kezdõ meridiántól (l0)
mérjük az egyenlítõ síkjában a meg-
határozandó pontig (P), keleti vagy
nyugati irányban, E és W jelöléssel
megkülönböztetve a keleti és nyugati
hosszúság értékeit.

Egy pont helyzetének megadása-
kor a földrajzi szélességén és hosszú-
ságán kívül megadhatjuk a szabályta-
lan földalaktól (geoid) mért függõleges
távolságát is, amit ortométeres magas-
ságnak, a köznapi nyelvben tenger-
szintfeletti magasságnak nevezünk, és
H betûvel jelölünk. A pontok magassá-
gának meghatározásával a késõbbiek-
ben foglalkozunk részletesebben.

A térképeken a pontok földrajzi koordinátáinak meghatározását fokhálóza-
tok segítik. Földrajzi koordinátahálózat vonalaival csak az M=1:250 000, vagy
kisebb méretarányú térképeken találkozunk, de a nagyobb méretarányú térké-
peken is megtalálhatók a földrajzi fokháló jelei a térképkeretben.

Egy térképi pont földrajzi koordinátáinak meghatározásához elõször a tér-
képkeret vonalainak földrajzi hosszú-
sági és szélességi értékét kell meghatá-
roznunk. Ez könnyû feladat, hiszen 
a keretvonalak találkozásánál ezen ér-
tékek a térkép mind a négy sarkában
megtalálhatók. A példaábrán egy
1:50 000 méretarányú topográfiai tér-
kép délnyugati sarka látható.

A keret sarkában lévõ értékek alap-
ján megállapíthatjuk, hogy a térkép
tartalma délen a 47° 00’ (47 fok 0 perc)
földrajzi szélességnél, nyugaton pe-
dig a 18° 00’ (18 fok 0 perc) földrajzi
hosszúságnál ér véget. Ezekhez a ha-
tároló vonalakhoz képest határozzuk
meg Balatonalmádi hajóállomásának
földrajzi koordinátáit.

TÉRKÉP- ÉS TEREPTANI ALAPISMERETEK

123

34a Egy földfelszíni pont földrajzi koordinátáinak
meghatározása

FELADAT: Számoljátok ki, mekkora terepi tá-
volságnak felel meg egy szögmásodperc a
meridián vonalán!

34b A hajóállomás földrajzi koordinátáinak
meghatározása 1:50 000 méretarányú 
topográfiai térképen



Elõször a földrajzi hosszúságot olvassuk le oly módon, hogy a déli keretre
merõlegest húzunk a hajóállomás térképi jeléig. Jelöljük meg azt a pontot, ahol
a merõleges vonal metszi a déli keretvonalat, és olvassuk le a fekete-fehér csí-
kozású vonalon, illetve a mellette lévõ pontsoron a földrajzi hosszúság perc (’) 
és másodperc (”) értékeit. Ehhez azt kell tudnunk, hogy a fekete és fehér csíkok
1 perc hosszúságúak, míg a pontsor pontjai 10 másodpercenként követik egy-
mást. A példában egy teljes fekete csík és egy teljes pontköz olvasható le a hajó-
állomásig húzott merõlegesig, továbbá a következõ pontköz hetede, azaz hét
másodperc. Összegezve a leolvasott értékeket: 18° 00’ + 1’ + 10” + 7”, azaz 
18° 01’ 17” földrajzi hosszúságot kapunk.

A hajóállomás földrajzi szélességét hasonlóképpen kell meghatároznunk 
a térképjelen átmenõ, nyugati keretvonalra húzott merõleges segítségével. 
A percek és a másodpercek meghatározásánál figyelnünk kell a 60-as alapú
számrendszer szabályaira. Ezek közé tartozik az is, hogy a tíznél kisebb értéke-
ket is két jeggyel írjuk le, nullát írva a számjegy elé.

A meghatározott pont földrajzi koordinátáit sokféleképpen írhatjuk le.
Alapesetben, ahogy általában a szögmértékeknél is, a fok-perc-másodperc (an-
golul Degree-Minute-Secunde, vagy rövidítve a DMS) alakot használjuk.

Az értékeknél fel kell tüntetni azt is, hogy melyik féltekére esik az adott pont:

E18° 01’ 17”; N47° 01’ 34”

A koordinátaértékeket megadhatjuk perc és századperc végzõdéssel

E18° 01,28’; N47° 01,57’

vagy teljes decimális alakban:

E18,02139°; N47,02611°
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FELADATOK
1. Melyik meghatározó meridiántól kezdõdik a hosszúsági körök számozása?
2. Miért kell feltüntetni egy földrajzi koordinátánál, hogy melyik féltekére vonatkozik?
3. Magyarország fokhálózatos földrajzi atlasza alapján határozzátok meg néhány tele-

pülés közelítõ földrajzi koordinátáit!

ÖSSZEFOGLALÁS
A földrajzi koordinátákat használjuk legrégebben és legáltalánosabban a földi pontok
helyének megjelölésére.

A földrajzi koordináták elõnye, hogy az egész Földre egységes helymeghatározást
biztosítanak.

Hátrányuk, hogy a topográfiai térképeken megjelenõ fokhálózati vonalak nem párhu-
zamosan futnak egymással, így a sík koordinátageometria esetükben nem alkalmazható.



35. Az MGRS azonosító rendszer

FELADAT: Párban társatok rajzoljon fel tíz pontot egy négyzetrácsos lapra! Számozza meg a
négyzetrács oszlopait és sorait kétjegyû számokkal, majd „jelentse” részetekre a pontokat
tartalmazó négyzetek oszlop- és sorszámát! A megadott négyjegyû értékek alapján egy ál-
talatok megszámozott négyzetrácsos lapra jelöljétek fel mind a tíz pontot! Hasonlítsátok
össze a két lapon a „jelentett” és a „vett” pontok helyzetét! A feladat végrehajtása nehezít-
hetõ, ha társatok nem mellettetek ül, és kettõtök között más „jelentõk” is dolgoznak. Fon-
tos szempont a feladat végrehajtásának idõtartama.

Az MGRS (Military Grid Reference System) az UTM vetületi koordináta-
rendszerére épülõ, metrikus, katonai-keresõhálózati rendszer, amelyet a NA-
TO-tagállamok fegyveres erõi alkalmaznak pozíciók, elsõsorban földi cél-
pontok helyzetének megjelölésére, jelentésére. Az MGRS kialakításánál az
operatív alkalmazhatóságot és az egyértelmû helyzetmegjelölést tartották
szem elõtt. A rendszer lényege, hogy három, egymásra épülõ adatpárral a
Föld felszínén bármely pont helyzete gyorsan és egyértelmûen meghatároz-
ható.

Az UTM vetületi rendszer tanulmányozásakor már megismerkedtünk az
alapfelület 60 vetületi sávra történõ felosztásával. A 6 fokos sávokat a 80° déli
szélességtõl észak felé haladva 8° széles övekre osztják egészen a 72° északi szé-
lességig. Az utolsó öv északon 12° széles és a 84° szélességnél ér véget. Az öve-
ket a latin ABC betûivel jelölik a C betûtõl az X-ig, kihagyva az I és az O betû-
ket. Ez utóbbiak az 1 és a 0 számjegyekkel, illetve a J és Q betûkkel való
összetéveszthetõség miatt mellõzendõk. Az ABC elsõ és utolsó két betûjét
(A, B, Y, Z) a sarki területek azonosítására alkalmazzuk.

Az UTM sáv- és övfelosztás alapján kialakuló területeket UTM szegmen-
seknek nevezzük. A szegmensek jelölése az adott zóna számából és az öv be-
tûjelölésébõl tevõdik össze. Itt is a balról jobbra, lentrõl fel sorrendet kell al-
kalmaznunk. Magyarország területe 4 UTM szegmensre esik: 33T, 34T, 33U,
34U.

Az UTM szegmensek mérete általában 6°×8°, de az X jelû övben a 6°×12°
méretû szegmensek mellett 9° és 12° széles szegmensek is találhatók. Az északi
és déli sarkvidéki területek, amelyeket poláris síkvetületben képeznek le, csu-
pán két-két betûjelet kapnak. A félkör alakú szegmensek jelölésére délen az 
A és B, északon az Y és Z betûk használhatók.

Egy adott pozíció MGRS azonosítójának elsõ adatpárja maga az UTM szeg-
mens, ami elárulja, hogy az adott pozíció melyik zónában és övben található
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1. Milyen sík koordináta-rendszerre épülõ pozíciómegjelölést alkalmaznak a katonai
gyakorlatban?

2. Miben tér el a katonai keresõhálózat alkalmazása az UTM koordináta-rendszertõl?
3. Miként függ a keresõhálózati értékek számjegyeinek hossza a pozíció meghatározá-

sának pontosságától?



(pl. Csóka-hegy: 34T). A sarki területek esetében az azonosítóban ezen a he-
lyen csak egy betû áll.

A második adatpár az adott UTM szegmensen belüli 100 km-es MGRS
négyzet azonosító betûpárja, amelyet a térkép keretében az UTM szegmens ér-
tékével együtt adnak meg.
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35a Az UTM szegmensek áttekintõ vázlata és a 34T jelû szegmens meghatározása

35b Az MGRS négyzetazonosító (BT) és UTM szegmens (34T) meghatározása a térképkeret 
magyarázó ábrája alapján



A négyzetazonosító betûpárjának
elsõ tagja a 100 km-es négyzetrács egy
adott oszlopát, a második betû pedig
egy sorát határozza meg (pl. Csóka-
hegy: BT).

A harmadik adatpár az adott pont
vetületi koordinátáinak részértékei,
vagyis az adott 100 km-es MGRS
négyzet bal alsó sarkától az adott pon-
tig mért derékszögû koordinátapár
értékei. A harmadik adatpár számje-
gyeinek hossza a pozíció megjelölés
pontosságára is utal, amelynek össze-
függését a táblázat ismerteti.

A helymeghatározás pontossága ez
esetben azt jelenti, hogy az MGRS 
azonosító mekkora területet határoz
meg, amelyen belül a pont kereshetõ. 
A 4 számjegyes (kilométeres) megha-
tározás esetén a pont az azonosítóval
jelölt 1 km-es négyzeten belül bárhol
megtalálható. Ha ennél pontosabban
kell a pozíciót megadni, akkor további
számjegyekkel egészítjük ki az azono-
sítót. Arra viszont ügyelnünk kell,
hogy a harmadik adatpár csak páros
számú számjegybõl állhat (4, 6, 8, 10).

Általános gyakorlati szabály, hogy minél nagyobb méretarányú térképpel
dolgozunk, annál több számjegy szükséges az MGRS azonosítók leírásához.
Például az 1:250 000 méretarányú szabványos JOG (ejtsd: dzsog) térképekrõl
nem érdemes és nem is lehet 8 vagy annál több számjegybõl álló MGRS azono-
sítókat leolvasni. (A JOG azaz Joint Operation Graphic magyarul hadmûveleti
együttmûködési térképet jelent.).

A zónát határoló szélsõ meridiánoknál az MGRS négyzetek csonkulnak. Ez
azonban a helymeghatározás menetére nem gyakorol hatást, vagyis a fenti áb-
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Az adatpár Helymeghatározás MGRS azonosító Alkalmazott jellemzõ 
számjegyei pontossága (példa) méretarány

4 1 km 34TBT9250 M£1:500 000

6 100 m 34TBT928500 M»1:100 000

8 10 m 34TBT92805001 M»1:50 000

10 1 m 34TBT9280250012 M 1:10 000

35c A 34T jelû UTM szegmensre esõ 100 km-es
MGRS négyzetek, és a BT jelû csonka négyzet
meghatározása

FELADAT: Igaz-e az az állítás, hogy az MGRS
azonosítók mindig számjeggyel kezdõdnek?
A választ indokolni is kell!

£



rán látható BT jelû csonka négyzetet a keresett pont (Csóka-hegy) azonosítójá-
nak leolvasásakor úgy kell elképzelnünk, mintha teljes lenne. (Lásd a szagga-
tott vonalakat!).

Az azonosító értékének meghatározásánál a térkép keretében és a koordiná-
tahálón található számok segítenek. Az utolsó számjegyek leolvasásakor már
beosztásos vonalzót is igénybe kell vennünk. Lehetõség szerint az adott térké-
pi méretaránynak megfelelõ beosztású vonalzót alkalmazunk, de átszámítással
a milliméter beosztású vonalzóval is le tudjuk venni a térképrõl az értékeket.
Mivel az MGRS nem koordinátákat ad meg, hanem egy négyzet alakú terület
azonosítóját, ezért az értékek leolvasásánál nem kerekíthetünk fölfelé.

Az UTM szegmensjelölést, a 100 km-es négyzetjelölést, valamint a négyze-
ten belüli részkoordinátákat szóköz, elválasztó- és egyéb jel nélkül egybeírjuk
(pl.: 34TBT9280250012). Ha az adott feladat végrehajtása nem terjed ki más
UTM szegmensekre, a szegmensre utaló jelölés elhagyható (BT9280250012).
Ha egy adott MGRS négyzeten belül hajtunk csak végre feladatot, a négyzetje-
lölés is elmaradhat (9280250012). Tereptárgyak gyors térképi beazonosítására
elegendõ km élességgel megadni a rövidített MGRS azonosítót (9250). Ez eset-
ben a 4 karakter elsõ két számjegye a térképhálózat egy adott oszlopára, az
utolsó kettõ pedig egy adott sorára vonatkozik. Az oszlop és a sor találkozásá-
nál lévõ hálózati négyzetben megtaláljuk a keresett tereptárgy jelét. Fontos
tudni, hogy a nem saját erõkkel való együttmûködés során mindig a teljes ala-
kot kell használni.
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35d ábra Az MGRS azonosító harmadik adatpárjának leolvasása a BT jelû 100 km-es csonka
négyzetben



36. A GEOREF azonosító rendszer

FELADAT: Gyakoroljátok a 60-as alapú számrendszer aritmetikáját! Adjatok össze és vonjatok
ki egymásból kétjegyû számokat a 60-as alapú számrendszer szabályai szerint!

A GEOREF mozaikszó az angol Geographic Reference System, azaz Földraj-
zi Vonatkozási Rendszer kifejezésbõl ered. A GEOREF a Föld teljes felszíné-
re egységes és logikus pozíciójelölési és jelentési módszert kínál. Bár felépí-
tése a katonai keresõhálózaténál egyszerûbb, elterjedtsége mégis kisebb.
A GEOREF mindazonáltal a NATO-tagállamokban elfogadott pozíciójelölési
és jelentési módszernek számít, különös tekintettel a légierõ alkalmazási te-
rületeire.

A GEOREF a földrajzi fokhálózat 15-tel osztható értékû vonalaira épül.
A földrajzi koordináta-rendszertõl eltérõen mértékegység jelölés nélkül, betûk-
bõl és számjegyekbõl álló karaktersorozattal adja meg egy pont helyét. A GEO-
REF azonosítók négy betûbõl és négy számjegybõl állnak. Bár a betûk és a szá-
mok így jól elkülönülnek, az I és O betûket itt sem használhatjuk.
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FELADATOK
1. Hogyan viszonyulnak az MGRS 100 km-es négyzetrács vonalai az UTM szegmensek

határvonalaihoz?
2. Miért nem lehet öt számjegy egy MGRS azonosító harmadik adatpárjában?
3. Határozzátok meg a 33U jelölésû szegmens határoló vonalainak földrajzi fokértékeit!

ÖSSZEFOGLALÁS
Az MGRS segítségével az egész Földön egyértelmûen és könnyen meghatározhatjuk a
helyzetünket.

A katonai keresõhálózat elõnye, hogy egy pozícióhoz egy karaktersorozat rendelhe-
tõ. MGRS azonosítókat elsõsorban a NATO szárazföldi csapatai használnak földrajzi
helyzetük megadására, jelentésére, célpontok kijelölésére.

Az MGRS azonosító nem koordináta, hanem egy speciális, betû és számjegyekbõl
álló karaktersorozat, amely nem egy pont helyzetét adja meg, hanem az azt tartalmazó
négyzet alakú területét, amelynek mérete az azonosítóban szereplõ számjegyek meny-
nyiségétõl függ. Minél több számjegyet használunk, annál pontosabban határozható
meg egy pont helye.

1. Milyen földrajzi fokhálózatra épülõ pozíciómegjelölést alkalmaznak a katonai gyakor-
latban?

2. Miben tér el a földrajzi vonatkozási rendszer alkalmazása a földrajzi koordináta-rend-
szertõl?

3. Hogyan adható meg egy pont helyzete GEOREF azonosító alkalmazásával?



A földrajzi fokhálózati vonalakból felépített GEOREF sávok és övek egysé-
gesen 15° szélesek. A sávok jelölése latin betûkkel a 180° értékû hosszúsági kör-

tõl indul. Az övek jelölése a déli sarok-
tól az északi pólusig tart, ugyancsak
latin nagybetûkkel.

Egy 15°×15° méretû trapéz alakú
GEOREF szegmens azonosítása az
adott sávot és övet jelölõ betûpárral
történik. (A szegmensek trapéz alak-
zata a meridiánok összetartásával ma-
gyarázható. A paralelkörök képe az
alkalmazott vetülettõl függõen gör-
bült vonal). A betûpár elsõ tagja a sá-
vot, a második az övet jelöli. Magyar-
ország területe a PK jelû GEOREF
szegmensben található.

A szegmensek további felosztása
1°-os fokhálózati vonalakkal történik.
A 15°×15°-os szegmens a 15 oszlop
és 15 sor eredményeként 225 alszeg-
mensre osztható. Az 1°×1° méretû
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36a A GEOREF szegmensek áttekintõ vázlata és a PK jelû szegmens meghatározása

36b A PK jelû 15°-os GEOREF szegmens
felosztása



alszegmensek is betûpárral azonosíthatók, az oszlopok és sorok betûjelölése
alapján. Az 1° kiterjedésû GEOREF azonosító ekkor már két betûpárból áll (pl.:
PKDC).

Az 1°-os alszegmensek percfelosztásával és a percértékek számszerû kifeje-
zésével kapjuk meg a GEOREF azonosító utolsó négy karakterét, ami azt az
egy perc nagyságú területet határolja be, ahol a keresett pont található.

Az elsõ két számjegy keleti irányú, a második két számjegy az északi irányú
percleolvasás értéke az adott 1°-os alszegmens délnyugati sarkához viszo-
nyítva.

A fentiek alapján, az ábrákon is látható példa szerint Csóka-hegy perc éles-
ségû GEOREF azonosítója a következõ: PKDC1522.
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36c A GEOREF azonosító percértékeinek leolvasása a DC jelû 1°-os alszegmensben

FELADAT: Alapesetben mekkora lehet a legnagyobb érték a GEOREF utolsó két karakterében?

FELADATOK
1. Milyen méretûek a GEOREF szegmensek?
2. Honnan kezdõdik a GEOREF szegmenseket kialakító oszlopok és sorok betûjelölése?
3. Alapesetben hány karaktert tartalmaz egy GEOREF azonosító?
4. Alakítsátok át a példában szereplõ Csóka-hegy GEOREF azonosítóját fok és perc jelö-

lésre! Ne feledkezzetek meg a féltekék megkülönböztetésérõl!
5. JOG térkép segítségével határozzátok meg a 34TCT52696422 MGRS azonosítóval

megadott pozíció GEOREF azonosítóját!



37. Egyezményes jelek, jelkulcsok

FELADAT: Próbáljátok meg a lakóhelyetek, vagy iskolátok környékén található jellegzetes te-
reptárgyakat egyszerûsített jelekkel lerajzolni! Figyeljétek meg, hogy mások képesek-e a jelek
alapján beazonosítani a szimbolizált tereptárgyat!

Az egyezményes jelek rendszere
A térképek a tereptárgyakat elõre meghatározott jelekkel ábrázolják. Koron-
ként és országonként e jelek jelentõs eltéréseket mutatnak, ezért az egy térkép-
rendszerhez tartozó országok, térképészeti intézetek egyezményekben álla-
podnak meg az alkalmazandó térképjelek ábrázolásának szabályairól.

Az egyezményhez csatlakozó térképészek csak az elõre meghatározott jelö-
léseket alkalmazhatják térképeiken. Ez teszi lehetõvé, hogy a felhasználók az
azonos rendszerhez tartozó összes térképen az egyszer már megismert és meg-
tanult jelekkel találkozzanak. Az egyezményes jeleket és azok jelentését, az áb-
rázolási szabályaikat tartalmazó gyûjteményt jelkulcsnak nevezzük.

A jelkulcs nemcsak az egyes térképi szimbólumok megfejtése (innen ered a
kulcs kifejezés), de egyben elõírás is azok alkalmazására a térképet készítõk ré-
szére. A jelkulcs tartalmazza ezenkívül a térképi névrajz mintáit, az alkalmaz-
ható rövidítéseket és a kerettartalom kialakításának utasításait.

Általános szabály, hogy lehetõség szerint a térképi jel alakja leegyszerûsített
és elvonatkoztatott módon emlékeztessen a tereptárgy megjelenési formájára,
jellegére, funkciójára. Ugyanígy lényeges szempont, hogy az egy rendszerhez
tartozó térképek jelölései, még eltérõ méretarányok esetén is azonosságot mu-
tassanak.

A térképi jelek alapvetõen három csoportba sorolhatók a tereptárgy jellegét
illetõen:
• pontszerû tereptárgyak jelei;
• vonalas jellegû tereptárgyak jelei;
• területi jellegû tereptárgyak jelei.
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ÖSSZEFOGLALÁS
A GEOREF a földrajzi fokhálózatra épülõ azonosító rendszer.

Szabályos alkalmazásával elkerülhetõ a szélességi és hosszúsági értékek, illetve a
féltekék felcserélése, valamint a mértékegység jelölések használata.

A GEOREF azonosító alapesetben négy betûbõl és négy számjegybõl áll, ami egy
perc nagyságú területet határol be.

1. Mi az egyezményes jelek szerepe a térképészetben?
2. Hogyan függnek össze az ábrázolt tereptárgyak az õket szimbolizáló térképjelekkel?
3. Mi a jelkulcs tartalma?



A pontszerû tereptárgyak esetében a felülnézeti kiterjedés másodlagos jelen-
tõségû, illetve az adott méretarányban a tereptárgy alaprajzi méretei jelentékte-
lenek. Ezek a tereptárgyak jó tájékozódási lehetõséget nyújthatnak, ezért pozí-
ciójukat pontosan kell tudnunk meghatározni a térképen. Ilyen tereptárgy pl. a
háromszögelési pont, a toronyszerû építmény, a fontosabb épület, egyedülálló
fa. A pontszerû tereptárgyakat a térképeken meghatározott alakú jelekkel ábrá-
zolják, amelyeknek egy adott pontja adja meg a tereptárgy valós koordinátáit.

A teljesen szimmetrikus alakzatoknál általában ez a jel középpontját, a
szimmetrikus talpas jeleknél a talpvonal közepét, a nem szimmetrikus jeleknél
a jel függõleges középvonalának és az árnyékvonalnak a találkozását jelenti. 

A pontszerû tereptárgyak jeleinél jelentkezik elsõsorban a méreten felüli áb-
rázolás, amikor a térképi jel méretei a valóságban jóval nagyobb területet fog-
lalnának el, mint amit maga a tereptárgy alaprajza indokol.

A térképi méretarányból eredõen olyan tereptárgyak is pontszerûen jelen-
nek meg, amelyek a valóságban nem köthetõk egy adott pontkoordinátához.
Ilyenek pl. a vasúti megállók, a kisebb tanyák, épületek és üzemek, hajóállomá-
sok stb.

A vonalas jellegû tereptárgyak ábrázolásánál a térkép készítõi a nyomvonal
helyzetét és irányváltozásait rögzítik. A tereptárgy oldalirányú kiterjedése ki-
sebb jelentõséggel bír, vagy az adott térképi méretarányban nem fejezhetõ ki.
A vonalas tereptárgyak (mint pl. az utak és a vasutak, a patakok és a keske-
nyebb csatornák, a kerítések stb.) jelei oldalirányban méreten felül ábrázolnak,
ezért a közel esõ vonalas tereptárgyak esetén mindig a fontosabbhoz képest
rajzolják meg a kevésbé lényegest, az utóbbi szükséges elmozdításával.

A területi jellegû tereptárgyak a topográfiai térképeken alaprajzilag helye-
sen vannak ábrázolva. Ilyen jelekkel a nagyobb kiterjedésû épületek, a növény-
takarók, a folyók, tavak stb. jelennek meg. Bár e tereptárgyak alak- és mérethe-
lyesen láthatók a nagy méretarányú térképeken, bonyolultabb alakzatoknál
számítanunk kell a lényeget nem érintõ összevonásokra, egyszerûsítésekre. Az
alaprajzi ábrázolás a tereptárgyakat határoló kontúrvonalból és az azon belüli
felületkitöltõ jelbõl áll. A felületkitöltõ jelek lehetnek különféle színek, mintá-
zatok vagy egyenletes eloszlású azonos szimbólumok.
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Szimmetrikus jelek A jel közepe

Talpas jelek A talppont közepe

Árnyékvonalas jelek Az árnyékvonal és a függõleges 
középvonal találkozása

Összevont idomokból álló jelek A szimmetrikus idom mértani közepe



A térképet mindezeken túl magyarázó egyezményes jelekkel, megírásokkal
egészítik ki. Ezeket a jeleket nem önállóan használják, hanem az alaprajzi és 
a meghatározott alakú jelekkel együtt.

A jelkulcs felépítése, tartalma
Az egyezményes jelek gyûjteménye 10 csoportra bontva sorolja fel a térképen
megjelenõ jeleket és megírásokat:
• alappontok;
• települések (épületek, építmények, tömbök);
• ipari, mezõgazdasági, szociális és kulturális építmények;
• vasutak és alépítményei; • mûutak és talajutak;
• vízrajz; • domborzat;
• határok és kerítések; • növényzet és talajnemek;
• írásminták.

Alappontok
Az alappontok csoportja a nagy pontossággal, geodéziailag meghatározott
pontokat tartalmazza. E pontok jó része a terepen is jól látható pontjelöléssel
rendelkezik. Koordinátáik ismeretében precíz helymeghatározások végezhe-
tõk a pont környezetében.

Települések
A topográfiai térképeken az összes települést ábrázolják. A fõ-, átvonuló és
mellékutcákat méretaránytól függõen alaprajzi hûséggel tüntetik fel, a kevésbé
jelentõsek elhagyásával. A fõ és átmenõ utcákat szélesebb utcavonallal emelik
ki. A települések rajza mellett megtalálható nevük, esetenként lakosságuk lé-
lekszáma és közigazgatási hovatartozásuk.

Ipari, mezõgazdasági, szociális és kulturális építmények
Az ipari és mezõgazdasági üzemek, a kereskedelmi, szociális és kulturális léte-
sítmények a topográfiai térképeken általában alaprajzhûen jelennek meg. 
A kémények, toronyszerû kiemelkedõ építmények a tájékozódás elõsegítése
érdekében kerülnek a térképre. A különbözõ szociális és kulturális (egészség-
ügyi) építményeket (intézményeket) a már ismert elvek szerint ábrázolják, faj-
tájukat megírással tüntetik fel (iskola, kórház stb.).

Közlekedési hálózat
A közlekedési hálózat ábrázolásánál a katonai szempontból lényeges terepele-
mek kerülnek elõtérbe, amelyek a következõk:
• vasutak és drótkötélpályák;
• autópályák, mûutak, javított talajutak;
• mezei és erdei utak.
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A közúthálózat a térképi méretaránytól függõen, az utak jelentõsége és a te-
rep jellege figyelembevételével, összevonásokkal jelenik meg. A topográfiai
térkép az úthálózat jellemzésére részletes adatokat tartalmaz egyebek mellett:
• az autópályák és mûutak európai, nemzetközi és hazai számozásáról;
• a burkolt útfelület és az út teljes szélességérõl;
• az útburkolat anyagáról;
• a kilométerjelölésekrõl.

Vízrajz
A topográfiai térképeken a vizeket és a hozzájuk tartozó vízügyi létesítménye-
ket adataik megírásával, a térképi méretarány adta lehetõség figyelembevéte-
lével ábrázolják. A vízrajz megjelenítésénél kiemelt jelentõségûek:
• a partvonalak;
• a partok jellege és a partvidék járhatósága;
• a vízfolyások és a vízgyûjtõk rendszere, illetve azok mûszaki berendezései;
• a folyók, tavak, csatornák hajózhatósága;
• a vízi akadályok (zátony, víz alatti sziklák, hullámtörõk stb.);
• a vízi átkelés lehetõségei;
• a vízrendszerrel összefüggõ építmények, létesítmények;
• a vízkivételi helyek (kutak, források).

A folyóvizekhez tartoznak a folyók, a patakok, a csatornák és a lefolyással
rendelkezõ árkok. Állóvizek alatt a tavakat, és a duzzasztással nyert tározóme-
dencéket értjük. Az idõszakosan változó partvonalú állóvizek ábrázolásánál el-
térõ vízállási helyzetet vesznek figyelembe:
• tavaknál a középvíznek megfelelõ vízvonal, azaz a közepes, tartós víztükör

állása;
• a duzzasztással nyert tárolómedencéknél a vízszint tervezett vonala, nor-

mál duzzasztás esetén.

A meredek rézsûket és a sziklás partokat, kavicshordalékokat a domborzat-
ábrázolásnál alkalmazott térképjelekkel fejezzük ki, kiemelve a nem, vagy csak
nehezen járható partszakaszokat.

A vízügyi (hidrotechnikai) létesítmények objektumai sorába a következõ te-
repelemek tartoznak:
• kikötõhelyek, zsilipek, hajóemelõ mûvek;
• vízi erõmûvek, vízimalmok, völgyzárógátak;
• védõtöltések, duzzasztómûvek, vízmércék, folyami jelzõtáblák.

Ezeket a létesítményeket általában fekete színû jelekkel ábrázolják a térké-
peken, amelyekhez betûk és rövidítések formájában egyéb lényeges adatok
rendelhetõk. A kutak és források is megírással egészülhetnek ki. A jó vízellá-
tású területeken csak a legfontosabb kutakat és forrásokat tüntetik fel.
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Domborzat
A terep domborzati formái (idomok) a topográfiai térképeken szintvonalakkal
jelennek meg. A szintvonalak a domborzatot felülnézetben ábrázolják, ám a te-
repen való tájékozódás során a domborzati elemeket többnyire oldalnézetben,
vagy madártávlatból látjuk. A pontos azonosítás érdekében az alábbi fontos
domborzati formákat (idomokat) különböztetjük meg:
• vízválasztó domborzati idomok (kúp, hegyhát, pihenõ, nyereg);
• vízgyûjtõ (völgy, teknõ, metszõdés, vízmosás, horhos);
• a részletidomok (szikla, jégfal, suvadás, szakadék, homok és földomladék

stb.).

A szintvonalas domborzatábrázolás plasztikusabbá tehetõ domborzatár-
nyékolással. A kisebb méretarányú általános földrajzi térképeken az adott tér-
ség hegyrajzát színfokozatos domborzatábrázolással jelenítik meg.

Határok és kerítések
Idetartoznak mindazon terepelemek, amelyek a terepi közlekedést akadályoz-
hatják, illetve közigazgatásilag, jogilag eltérõ hovatartozású területek találko-
zását jelzik. A vonal jelölésébõl lehet következtetni a határ fontosságára, a kerí-
tés akadályozó jellegére. A határvonalakra általában feltüntetik az elválasztott
régiók, közigazgatási egységek, egyéb területek megnevezését. Elõfordulhat,
hogy a térképen csak a töréspontoknál jelennek meg rövidebb szakaszon a ha-
tárok. Ez különösen akkor fordul elõ, amikor a határvonal valamely más vona-
las tereptárgy mentén fut.

Növényzet és talajnemek
A topográfiai térkép a növényzetet és a talajt járhatóságuk, védelmi és álcázási
tulajdonságaik figyelembevételével, a tájékozódás követelményeinek megfele-
lõen ábrázolja. A növényzet és talajfajták határait a térkép méretarány adta le-
hetõségei szerint ábrázolja. Mennyiségi és minõségi adatait egyezményes ma-
gyarázó jelekkel látja el.

A növényzet ábrázolásánál elõtérbe kerülnek a katonai szempontból fonto-
sabb erdõk, erdõsávok, rétek, kertek, cserjések, gyümölcsösök, szõlõk, egyéb
mezõgazdasági, illetve erdõgazdasági területek. A tájékozódás szempontjából
fontos elemek (pl. kiemelkedõ egyedülálló fák, kisebb ligetek) pontszerû jel-
ként jelennek meg.

Az erdõkön való áthaladásnál fontos tájékoztató terepelemek az erdõátvá-
gások, a nyiladékok, a tisztások. Ezeket az elemeket a lehetõségek figyelembe-
vételével alakhelyesen ábrázolják. A mezõgazdasági vetésterületeket (szántó)
nem különböztetik meg. A többéves növénykultúrákat (gyümölcsöst, szõlõt,
komlót stb.) a méretarány adta lehetõség szerint ábrázolják.

A talajt kiterjedésének megfelelõ alaprajzban, területi kitöltõ jelekkel, kü-
lönleges esetekben egyedi kitöltõ jelöléssel ábrázolják. Elsõsorban a mozgást 
és a mûszaki munkákat befolyásoló talajtípusokat ábrázolják. A mocsarakat 
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a gyalogos közlekedés lehetõségei szempontjából minõsítik, megkülönböztet-
ve a járható, a nehezen járható, illetve a járhatatlan mocsarakat. A mocsarakat
borító növényzetet fajtájának és kiterjedésének megfelelõen tüntetik fel.

38. A domborzat ábrázolása a topográfiai térképeken

FELADAT: Soroljátok fel nagyság szerint Magyarország hegységeinek legmagasabb pontjait
magasságuk megadásával! Számítsátok ki a hegycsúcsok közötti magasságkülönbségeket!

A terep jellemzõit a domborzat alapvetõ módon határozza meg. Befolyásolja 
a közlekedést, az összeköttetést, a belátható terepszakasz nagyságát, a tûzhatás
eredményességét, az utánpótlás megszervezését és egy sor egyéb feladat vég-
rehajtását.

A topográfiai térképek a domborzatot szintvonalakkal jelenítik meg. A szint-
vonalak segítségével meghatározható:
• a terep legtöbb pontjának tengerszint feletti magassága;
• a tereppontok közötti magasságkülönbségek;
• a lejtõk meredeksége;
• a domborzat idomainak alakja, formája.

TÉRKÉP- ÉS TEREPTANI ALAPISMERETEK

137

FELADATOK
1. Hogyan tudjátok meghatározni egy pontszerû jelkulcsi jel koordináta-levételi pontját?
2. Mi a méreten felüli ábrázolás, és hogyan érinti az egymás mellett futó vonalas jeleket?
3. Milyen egyéb kiegészítõ adatok jelenhetnek meg az utak ábrázolásánál?
4. Soroljatok fel néhány vízrajzi elemet, és jellemezzétek jelkulcsi jelöléseiket!

ÖSSZEFOGLALÁS
A térképek egyezményes jelei az adott térképészeti rendszerben egységesen fejezik ki 
a tereptárgyak mennyiségi és minõségi jellemzõit.

Az egyezményes jeleket térképi jelkulcsokba foglalják.
A jelek osztályozását többféle szempont alapján végezhetjük el.
Általános szabály szerint a térképi jelek színe, alakja leegyszerûsített és elvonatkoz-

tatott módon emlékeztet a tereptárgy megjelenési formájára, jellegére, funkciójára.

1. Hogyan jelenítik meg a topográfiai térképek a domborzatot?
2. Milyen pontokat kötnek össze a szintvonalak?
3. Mi az abszolút és a relatív magasság?
4. Milyen típusai vannak a szintvonalaknak, és hol alkalmazzuk õket?



A szintvonalak által meg-
határozott tengerszintfeletti
magasságok Magyarország
területén a Balti alapszint-
hez igazodnak. A Balti alap-
szint a kronstadti (Finn-
öbölben található sziget)
vízmérce középtengerszint-
nek megfelelõ 0 pontján át-
menõ szintfelület. Egy adott pont (P1) ehhez a szintfelülethez viszonyított ma-
gasságát (M1) abszolút magasságnak nevezzük.

A terepen relatív magasságokat (DM) is meghatározhatunk két pont között.
A relatív magasság a pontok abszolút magasságának különbsége:

DM = M1 – M2

Mivel a szintvonalak a te-
rep azonos abszolút magas-
ságú pontjait kötik össze,
ezért önmagukba visszatér-
nek, és egymást nem keresz-
tezhetik. A szintvonalakat
úgy kapjuk meg, hogy a te-
rep domborzatát egyenlõ
magasságokban vízszintes
síkokkal metsszük. A met-

szésvonalak vízszintesre vetített képe adja a szintvonalakat.
A metszési síkok egymástól mért egyenlõ távolsága az alapszintköz. A to-

pográfiai térképen alkalmazott alapszintközök a méretaránytól és az ábrázolt
domborzati viszonyoktól függõen változnak. Változatlan alapszintköz mellett
a szintvonalak sûrûsége alapján következtethetünk az ábrázolt lejtõ meredek-
ségére. (Ahol a szintvonalak sûrûbben helyezkednek el egymáshoz, ott a lejtõ
meredekebb, ahol ritkábban, ott lankásabb). A domborzat ábrázolásához alkal-
mazott alapszintköz nagyságát a topográfiai térképeken mindig feltüntetik.

Az alapszintvonal mellett a topográfiai térképeken találkozhatunk még fõ-
szintvonalakkal, felezõ és kiegészítõ szintvonalakkal is. Fõszintvonalnak az
alapszintköztõl függõen minden negyedik vagy ötödik alapszintvonalat ne-
vezzük ki, amelyeket vastagított, folyamatos vonallal jelölünk. A fõszintvonal 
a szintvonal értékek gyorsabb meghatározását teszi lehetõvé sûrû szintvonal-
rajz esetén.

A felezõ szintvonal az alapszintköz felének megfelelõ szintsík metszésvo-
nala. Hosszan szaggatott vonallal jelöljük. Segítségével a formagazdag és a lan-
kásabb területek domborzati idomai jeleníthetõk meg. 

A kiegészítõ szintvonalak rövid szaggatott vonalak, az alap- és felezõ szint-
vonalak közti tájékoztató idomok kifejezésére szolgálnak. Helyenként negye-
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rögzített Balti alapszint felett

38b A szintvonalas domborzatábrázolás alapelve



delõ szintvonalaknak is hív-
juk ezeket, bár értékük nem
feltétlenül negyede az alap-
szintköznek.

A szintvonalak magas-
ságértéküket az õket létreho-
zó vízszintes metszõsíkoktól
kapják. A szintvonalakon
feltüntetett magasságérték
alapján tudjuk a terepi pon-
tok abszolút magasságát meghatározni a térképen. A lejtõk irányáról egyrészt az
eséstüskék alapján, másrészt a szintvonalak magasságmegírásai alapján szerez-
hetünk tudomást, ez utóbbiak talpa ugyanis mindig a lejtésirányba mutat.

39. A topográfiai térképek szelvényezése

FELADAT: Hajtogass össze egy papírlapot 4-5 hajtással, majd hajtsd szét, és minden egyes haj-
togatott oldalt jelölj meg oly módon, hogy a lap összeállítása mások számára is egyértelmû
legyen. Kérd meg egy társadat, hogy minden segítség nélkül, pusztán a jelölések alapján állít-
sa össze a hajtásvonalak mentén feldarabolt lapot az eredeti elrendezésnek megfelelõen. Ha
a lap összeállítása sikeres, megfelelõ szelvényezési rendszert találtál ki.
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38c A szintvonalak fajtái és kiegészítõ jelei

FELADATOK
1. Mit nevezünk alapszintköznek, és hogyan változhat a nagysága?
2. Mi a szerepe a fõ-, a mellék- és a kiegészítõ szintvonalaknak?
3. Miért nem keresztezheti egymást két szintvonal?
4. Nevezzetek meg minél több alapszintvonalat kiegészítõ jelölést!

ÖSSZEFOGLALÁS
A topográfiai térképek a domborzatot szintvonalakkal jelenítik meg.
A szintvonalak az azonos abszolút magasságú pontokat kötik össze a terepen.
Az abszolút magasság meghatározása egy választott középtengerszinthez képest

történik.
A szintvonalak különbözõ típusai és kiegészítõ jelei a terep részletidomainak kifeje-

zését, illetve a domborzati viszonyok könnyebb megértését teszik lehetõvé.

1. Hogyan jeleníthetõk meg nagy kiterjedésû területek a korlátozott méretû topográfiai
térképek szelvényezési rendszerével?

2. Miként függnek össze a térképi méretarányok a térképek szelvényméreteivel?
3. Mi a szelvényszám és hogyan határozható meg általa a térképen ábrázolt terület föld-

rajzi helye?



A földrajzi fokháló a pontok
helyének terepi és térképi be-
azonosításán kívül a szelvé-
nyezési rendszerek kialakítá-
sánál is szerepet játszik. Elsõ-
sorban a hagyományos papír
alapú térképek esetében szük-
séges a megjelenítendõ földraj-
zi tér egységes, mértani felosz-
tása nagy kiterjedésû területek
ábrázolásánál, az alkalmazott
papírméretektõl függõen. E
célra a földrajzi fokháló meg-
határozott vonalait vesszük
igénybe.

A Magyar Honvédség szá-
mára készülõ topográfiai térké-
pek egységesen az 1:1 000 000
méretarányú nemzetközi vi-
lágtérkép (International Map
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39b Az M=1:1 000 000 szelvények felosztása nagyobb méretarányú lapokra

39a Az IMW szelvényezése és jelölési rendszere



of the World, IMW) alapján szelvényezettek. Az IMW az UTM szegmensekhez
hasonló felosztásból indul ki, azzal a különbséggel, hogy 8 helyett 4 fokos öve-
ket használ, amelyek jelölésére a teljes latin ABC elsõ 22 betûje felhasználható
(tehát nem marad ki az I és az O).

Az északi félteke öveinek jelölése az Egyenlítõtõl indul. Az északi és déli fél-
teke azonos szelvényjelöléseit az N (North, azaz észak) és S (South, azaz dél)
betûkkel különböztetjük meg. A féltekére utaló betûjelzést hazai gyakorlatban
nem alkalmazzák a nagy méretarányú térképek szelvényjelölésében.

Az IMW kiindulási alapja tehát a 6°×4° méretû szelvények, amelyeket az
1:1 000 000 méretarányuk miatt röviden egymilliós térképszelvényeknek is ne-
veznek. Jelölésük a zónaszámból és az öv betûjelzésébõl tevõdik össze. Az
UTM szegmenseknél megismert módszertõl eltérõen itt elõször az övet, majd 
a zóna számát írjuk le. Magyarország területe az L-33, M-33, L-34, M-34 jelö-
lésû egymilliós szelvényekre esik. A számokat és a betûket az IMW magyar
alkalmazásában kötõjel választja el.

Az egymilliós szelvények felosztásával alakíthatók ki a nagyobb méretará-
nyú térképekhez szükséges lapméretek. A 6°×4° méretû szelvények negyede-
lésével 1:500 000 méretarányú térképlapokat kapunk. Jelölésük az egymilliós
szelvényszám kiegészítésével, nagybetûkkel történik. Az 1:500 000 méretará-
nyú térképlapokat nem osztjuk tovább.

Az 1:200 000 méretarányú lapok kialakításához az egymilliós szelvényt
6 oszlop és 6 sor révén 36 részre kell osztani. E szelvények jelölése az egymilliós
szelvényszám kiegészítésével, római számokkal történik. Az 1:250 000 méret-
arányú JOG térképek hazai bevezetésével e méretarányt már csak indokolt
esetekben alkalmazzák. A kétszázezres szelvényeket nem osztjuk tovább.

Az arab számmal jelölt 1:100 000 méretarányú lapok az egymilliós szelvény
144 részre osztásával (12 oszlop és 12 sor) jönnek létre. A százezres szelvények
negyedelésével hozhatók létre az 1:50 000 méretarányú térképek, amelyeket
nagybetûk kiegészítésével különböztetünk meg. További negyedeléssel jutunk
az 1:25 000 méretarányú térképek szelvényeihez, amelyeket már kisbetûkkel
kiegészítve jelölünk. A már említett 1996-os térképészeti törvény rendelkezése
szerint az ennél nagyobb méretarányú térképek EOV vetületben és az Egy-
séges Országos Térkép Rendszernek (EOTR) megfelelõ szelvényezéssel ké-
szülnek.

Az egyes szelvények jelölése az elõbbiekben
ismertetett felosztás alapján jön létre úgy, hogy
az egyre nagyobb méretarányú szelvényekhez
rendelt betûket vagy számokat kötõjellel elvá-
lasztva egybeírjuk. Az így létrejövõ számot szel-
vényszámnak, vagy nomenklatúrának nevezik.

Az IMW szelvényezési rendszerének elõnyös
tulajdonsága a hierarchikus felépítés. Ez teszi
lehetõvé azt, hogy minden egyes szelvényjelö-
lés a földfelszín egy konkrét területét is meg-
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határozza. A szelvényjelölések így nagyobb területek, térségek beazonosítására
is alkalmasak.

A JOG térképek szelvényezése némiképp eltér az eddig leírtaktól. A hadmû-
veleti együttmûködést szolgáló, 1:250 000 méretarányú térképek az egymilliós
szelvények 9 részre osztásával jönnek létre. A JOG szelvények jelölésénél már
feltûnik a féltekére vonatkozó betû, az egymilliós szelvény jelölése itt azonban
kötõjel nélkül történik.

A szabvány méretû térképlapok meghatározott ívméretekkel rendelkeznek,
amelyeket a következõ táblázat ismertet:

Az egymilliós szelvények a hosszúsági körök sarkok irányába mutató össze-
tartása miatt (meridián konvergencia) egyre keskenyebbekké válnak. A 60° szé-
lességi körtõl egy térképlapra már két 4°×6° méretû szelvény kerül, a 79° szé-
lességi körtõl pedig négy szelvény jut egy térképlapra.
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Szelvényméretek Magyarország

Jellemzõ Hazai átlagos földrajzi szélességén

Méretarány szelvény terület j l Terepi térképi
jelölés szelvényei terület x \ y
(példa) (db) ° ’ ’’ ° ’ ’’ (km2) (cm)

1 1:1 000 000 L-34 4 4 00 00 6 00 00 198025 ~44,5

2 1:500 000 L-34-D 8 2 00 00 3 00 00 49729 ~44,4

3 1:250 000 NL 34-12 13 1 00 00 2 00 00 16872 56×74

4 1:200 000 L-34-XXXVI 28 0 40 00 1 00 00 5476 ~37

5 1:100 000 L-34-144 92 0 20 00 0 30 00 1369 ~37 

6 1:50 000 L-34-144-A 319 0 10 00 0 15 00 342 ~37 

7 1:25 000 L-34-144-A-b 1157 0 05 00 0 07 30 86 ~37

FELADATOK
1. Melyik szelvényezési rendszert használjuk Magyarországon az M£1:25 000 méretará-

nyú topográfiai térképekhez és hogyan épül fel a rendszer?
2. Miért nem egyezik meg a nagy méretarányú (M–>1:10 000) térképek szelvényezése

a kisebb méretarányúakéval?
3. Számítsátok ki, hogy hány darab 1:25 000 méretarányú térképlap esik egy egymilliós

szelvényre!

ÖSSZEFOGLALÁS
A topográfiai térképek a terepet különbözõ méretarányban ábrázolhatják.
A nagy kiterjedésû területek lefedése egymáshoz illeszkedõ azonos méretû térké-

pekkel csak egységes szelvényezési rendszerrel oldható meg.
A szelvényezési rendszer hierarchikus felépítésébõl eredõen a szelvényszám alapján

a hozzá tartozó térkép földrajzi helye is meghatározható.



40. Ismétlõ foglalkozás

� A Föld alakjára vonatkozólag történelmünk során számos elképzelés szüle-
tett. Ma már azt is tudjuk, hogy bolygónk nem szabályos gömb alakú, formáját
a geoid elnevezésû helyettesítõ földalak modellezi. Bár az eltérések a szabályos
gömbhöz képest a Föld méretei mellett elenyészõk, a pontos térképek elkészí-
téséhez mégis figyelembe kell venni õket.

� A geoid nem matematikai alak, így képlettel sem írható le. A Földet helyette-
sítõ alakok közül ezért célszerû egyszerûbb formákat találni, mint a gömb vagy
a Föld lapultságát jobban kifejezõ ellipszoid.

�Az egyes országok az idõk során eltérõ méretû, lapultságú, és elhelyezkedésû
ellipszoidokat vezettek be térképészeteikben. Mivel számításaikat többnyire az
ellipszoidra vezetik le a térképészek, ezért azt gyakran alapfelületnek is nevezik.

� Az azonos katonai szövetségek nem engedhetik meg eltérõ alapfelületek al-
kalmazását, mert az a koordinátaszámításoknál hibákhoz vezethet. A Magyar
Köztársaság a NATO-csatlakozás eredményeként lecserélte a korábban alkal-
mazott térképészeti alapfelületét az ún. WGS-84 rendszerre, amely megegye-
zik a szövetséges tagállamok által használt rendszerrel.

� A Földet helyettesítõ ellipszoidon kétféleképpen adhatjuk meg a pontok ko-
ordinátáit: egyrészt a földrajzi fokhálózat szélességi és hosszúsági vonalaival,
másrészt az ellipszoid felszínének síkba fejtésével, majd a sík felületre illesztett
derékszögû koordinátarendszer segítségével.

� Az ellipszoid síkba fejtése alapvetõen henger-, kúp- és síkvetületekkel tör-
ténik. Az ábrázolt terület kiterjedése és a felhasználói elvárások határozzák
meg, hogy mely vetületet célszerû alkalmazni a földfelszín térképi megjeleníté-
séhez.

� A NATO-tagállamok topográfiai térképei UTM hengervetületben készül-
nek. E térképeken az UTM koordinátarendszer hálózati vonalai segítik a pon-
tok koordinátaértékeinek meghatározását. Az egységesítési törekvések ered-
ményeként az UTM koordinátaértékek meghatározása és közlése csak megha-
tározott szabályok alapján történhet.

	 A katonai gyakorlatban a pontok azonosítására UTM koordináták helyett
inkább MGRS azonosítókat használnak. Az MGRS azonosító betûkbõl és szá-
mokból álló karaktersorozat, amely egyértelmûen megadja egy pont helyét,
bárhol is legyen az a Föld felszínén.
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 Az MGRS mellett a GEOREF jelent alternatívát a földrajzi helyazonosítás-
ban. A GEOREF elõnye az egyszerûség és a logikus felépítés. A földrajzi fokhá-
lózatra épülõ rendszert fõleg a légi navigációban alkalmazzák.

� A térképek a tereptárgyakat elõre meghatározott jelekkel ábrázolják. Koron-
ként és országonként e jelek jelentõs eltéréseket mutatnak, ezért az egy térkép-
rendszerhez tartozó országok, térképészeti intézetek egyezményekben álla-
podnak meg az alkalmazandó térképjelek ábrázolásának szabályairól. Az
egyezményes térképi jeleket, és azok magyarázatát, továbbá az ábrázolási sza-
bályaikat tartalmazó gyûjteményt jelkulcsnak nevezzük.

� A térképi jelek pontszerû, vonalas, és területi kiterjedésû tereptárgyakat je-
lenítenek meg. Mindhárom csoport elemeinél eltérõ módon érvényesül a mé-
reten felüli ábrázolás elve. Méreten felüli ábrázolással annál gyakrabban talál-
kozunk egy térképen, minél kisebb az alkalmazott méretarány.

 A topográfiai térképek a domborzatot szintvonalakkal jelenítik meg. A szint-
vonalak segítségével meghatározható a terep legtöbb pontjának tengerszint
feletti magassága, a tereppontok közötti magasságkülönbségek, a lejtõk mere-
deksége és a domborzat idomainak alakja.

� Egy adott pont tengerszinthez viszonyított magasságát abszolút magasság-
nak, egy másik ponthoz viszonyított magasságát relatív magasságnak nevezzük.

� Nagy kiterjedésû területek ábrázolásánál több térképlapra is szükség lehet.
E térképlapok összeillesztése egységes szelvényezési rendszer alkalmazásával
történik. A magyar topográfiai térképek szelvényezése a nemzetközi világtér-
képre (IMW) épül. A közepes és nagy méretarányú térképek az egymilliós
IMW szelvények felosztásával alakíthatók ki.
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FELADATOK
1. Magyarázzátok meg a Föld eddigiekben megismert helyettesítõ alakjai közötti kü-

lönbségeket!
2. Nevezzetek meg néhány UTM zónát sorszámuk szerint, és határozzátok meg nyuga-

ti és keleti szélük (szélsõ meridiánjaik) földrajzi hosszúságát!
3. Mi a szerepe a dátumvonalnak, és hol húzódik a Földön?
4. Jellemezzétek az UTM vetületet felépítése és tulajdonságai alapján!
5. Írjatok le néhány tetszõleges UTM koordinátát! Magyarázzátok meg az alkalmazott

jelöléseket és a felírt számok sorrendiségét!
6. Hasonlítsátok össze, hogy Magyarország területe melyik négy UTM szegmensbe, il-

letve IMW egymilliós szelvényre esik!
7. Földrajzi atlasz alapján keressétek meg ismert nagyvárosok átellenes pontjait a Föl-

dön! Írjátok le az átellenes pont környezetét!
8. Keressetek összefüggést egy adott pont UTM koordinátái és MGRS azonosítója kö-

zött! (Pl.: 34T 292802mE 5250012mN és 34TBT9280250012 között.)



TÁJÉKOZÓDÁS A TEREPEN

41. A terepi tájékozódás alapjai

FELADAT: Készítsetek a mágneses északi irány meghatározására alkalmas eszközt a háztartás-
ban található eszközök segítségével! Az eszköz legyen kicsi és hordozható.

A katonai mûveletekkel kapcsolatos minden tevékenység elkerülhetetlenül 
összefügg a tereppel, a terepen való megbízható és gyors tájékozódással. A tá-
jékozódási készség a tájékozódás szabályainak, mûveleteinek, eszközeinek és
módszereinek megismerésével, valamint a különbözõ feltételek mellett végre-
hajtott tájékozódási feladatok megoldásával szerezhetõ meg.

Tájékozódni a terepen annyit jelent, mint ismerni az álláspont helyét a fõ vi-
lágtájakhoz és a környezõ tereptárgyakhoz, domborzati idomokhoz viszonyít-
va. A tájékozódás történhet álló helyzetbõl és mozgás közben is.

A biztos tájékozódáshoz egy pontot és egy irányt állandóan azonosítanunk
kell a terepen és a térképen. Mozgás közben a tájékozódásnak folyamatosnak
kell lennie, a terep-térkép kapcsolat nem szakadhat meg. Ha ez mégis bekövet-
kezik, azonnal meg kell határozni az álláspont helyét és a további menetirányt.
Ha az álláspont meghatározása nem sikerül, vissza kell menni az elõzõ ismert
pontra, ott ismételten és gondosan ki kell választani a továbbhaladás helyes
irányát és folytatni a mozgást.

A tájékozódáshoz számos segédeszközt használhatunk, amelyek közül a
legfontosabbak a tájolók, a távcsövek, a térképek és a vonalzók. A korszerû tájé-
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9. Keressetek összefüggést egy adott pont földrajzi koordinátái és GEOREF azonosí-
tója között! (Pl.: N47° 22’ 14” E18° 15’ 07” és PKDC1522 között.)

10. Írjátok fel az elõzõ feladatban szereplõ földrajzi koordinátát perc-századperc és de-
cimális alakban!

11. Határozzátok meg a 34T jelölésû UTM szegmenst határoló vonalak földrajzi fokér-
tékeit!

12. Nevezzétek meg néhány pontszerû jelkulcsi jel koordináta-levételi pontját!
13. Soroljatok fel növényzeti elemeket és jellemezzétek jelkulcsi jelöléseiket!
14. Nevezzétek meg az alapszintvonalat kiegészítõ jelöléseket!
15. Ismertessétek a nagy méretarányú szelvények kialakításának szabályait az IMW egy-

milliós szelvényei alapján!

1. Mit jelent a tájékozódás a katonai mûveletek szempontjából?
2. Hogyan tájékozódunk álló helyzetbõl és mozgás közben?
3. Milyen eszközök segíthetik elõ a tájékozódást?
4. Mely természeti jelenségek alkalmazhatók világtájak meghatározására?
5. Mi a szerepük a térképeknek, légi felvételeknek a tájékozódásban?



kozódási eszközök közé a különféle mûholdas helymeghatározó és navigációs
eszközök, valamint a lézertávmérõk és a különleges megfigyelõ távcsövek tar-
toznak. Térkép nélkül fõleg a kis alegységek (raj és szakasz) parancsnokai tájé-
kozódnak. A tájékozódást jól elõsegítik a parancsnoki tereptájékoztatók. A kis

alegységek parancsnokai ebbõl kiindulva vég-
zik el saját tájékozódásukat a terepen.

A tájékozódás eszközei
TÁJOLÓK

A Magyar Honvédségben az egyéni tájékozó-
dás rendszeresített eszköze évtizedeken át a
39/49 M jelzésû tájoló volt, amely kinézetében,
felépítésében igen hasonlít az eredetileg Johann
Ritter von Bézárd által 1902-ben szabadalmaz-
tatott, és napjainkban Bézárd-tájolóként is ne-
vezett eszközhöz. Tájoló alatt az irányzóval,
szögmérésre alkalmas beosztással ellátott, csilla-
pítófolyadékba helyezett mágneses iránytûket
értjük. A tájoló a tájékozódás szinte valamennyi
mûveletében szerepet játszik.

A 39/49 M tájoló skáláján nem a szokásos
360°-os körfelosztással találkozunk, hanem a ka-
tonai gyakorlatban elterjedt vonásbeosztással. 
A vonás mértékegység alkalmazásával a számí-
tási mûveleteket lehet leegyszerûsíteni. Jó példa
erre a vonásképlet, amellyel egyebek mellett 
a távoli tereptárgyak távolsága határozható meg
egyszerûen.

A vonásképlet ábrájában különbözõ mérték-
egységeket láthatunk. Ha ezek közül kettõ he-
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41a A 39/49 M tájoló

FELADAT: Miben különböznek 
a tájolók az egyszerû irány-
tûktõl?

41b A vonásképlet ábrája

Tájékozódás álló helyzetbõl Tájékozódás mozgás közben

Az álláspont, a világtájak és a terep Mozgás közben az álláspont, a terep 
fõbb elemeinek egymáshoz és a világtájak egymáshoz viszonyított 
viszonyított helyzete változatlan. helyzete folyamatosan változik. 

A tájékozódás mûveleteinek A tájékozódás mûveletei elvégzésére 
elvégzéséhez elegendõ idõ áll kevés idõ áll rendelkezésre, emiatt 
rendelkezésre. bizonytalanabbá válik a tájékozódás.

Jobban megfigyelhetjük a terepet. A terep megfigyelése nehéz, folyamatos
Irányzásokkal, mérésekkel, esetleg figyelmet igényel. A tereptárgyak alakja,
becsléssel biztonságosabbá tehetjük formája a mozgás következtében 
a tájékozódást. látszólagosan változik.



lyébe ismert értéket írunk, könnyedén meghatározható a harmadik érték.
A képletábrán az „m” a tereptárgy megfigyelhetõ kiterjedését (pl. magasságát,
vagy szélességét) adja meg méterben. A „v” ugyanezen tereptárgy figyelõpont-
ról látható, vonásban kifejezett szögértékét jelenti,  a „km” pedig a tereptárgy és
figyelõpont közötti távolságot jelenti kilométer mértékegységben.

Ha a vonásképlet ábráján az ismeretlen értéket letakarjuk ujjunkkal, a másik
két érték helyzete alapján kell elvégezni a számtani mûveletet: az egymás mel-
letti jelölések értékeit szorozzuk, az egymás alattiakat pedig törtként kezeljük. 

Az egyszerûsített vonásképlet arra épül, hogy egy adott körív hossza egyene-
sen arányos a hozzátartozó középponti szöggel. Ívmértékben kifejezve így az
ívhossz a hozzá tartozó középponti szög és a kör sugarának szorzata. A teljes
kör 2p radián alakban is felírható, amelynek egész értékû ezerszeres értéke 6283.
Ezt az értéket a könnyebb számítások végzéséhez általában 6000-re, vagy 6400-ra
kerekítve megkapjuk a kör felosztását vonásban. Ha a középponti szögeket ele-
ve vonásban olvassuk le, a szöghöz tartozó ívhossz, vagy a kör sugarának hosz-
sza a másik ismeretében már könnyen számítható. Kis szögeknél az ív, és a hoz-
zá tartozó húr hosszúsága közel azonos, ezért vehetjük a tereptárgyak egyenes
vonalú méreteit ilyenkor figyelembe. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a meg-
figyelõ a tõle 1000 méterre lévõ 1 méter magas tárgyat 1 vonás szög alatt látja.

A tájolóról leolvasott vonásértékeket leírhatjuk mértékegység jelölés nélkül,
kötõjellel elválasztva. Például az 1242 vonást így írjuk le: 12-42, jelentésénél pe-
dig „tizenkettõ negyvenkettõ”-t mondunk. Néhány térképen a vonásértékek
megkülönböztetésére a 6400-as beosztás
esetén mils, a 6000-es beosztásnál pars mér-
tékegység jelölést alkalmaznak.

A 6000 vonás beosztású tájolót napjaink-
ban váltja le a nyugati NATO-tagországok
fegyveres erõinél elterjedtebb lencsés tájo-
ló, amelyen a körfelosztás 6400 vonásból
áll. A vonásbeosztás mellett e tájolón a 360
fokos körfelosztás is megtalálható.

A lencsés tájoló a Bézárd-féle tájolóktól
eltérõ körbeosztás-leolvasójáról kapta a ne-
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41d A lencsés tájoló

41c Tereptárgy méretének, illetve távolságának meghatározása a vonásképlet ábra 
alkalmazásával



vét, ami tulajdonképpen egy nagyítólencse. A lencsét tartó elforgatható lemezt
irányréssel is ellátták a tereptárgyak pontos megirányzásához. A lencsés tájoló-
ban az iránytû együtt mozog a skálával, így az irányok meghatározása némileg
eltér a Bézárd-féle tájolóknál alkalmazott módszertõl.

TÁVCSÖVEK

A távcsõ az egyéni tájékozódás másik fontos
eszköze. Távoli tereptárgyak azonosítására, tá-
volságuk meghatározására, célok felkutatására
és tanulmányozására, vízszintes és magassági
szögek mérésére alkalmazhatjuk.

A Magyar Honvédségnél leggyakrabban az
EDF 7×40 típusú távcsõvel találkozhatunk,
ahol a 7× a távcsõ látszólagos nagyítását jelenti,
a 40-es szám pedig a tárgylencse milliméterben
kifejezett átmérõjére utal. Minél nagyobb ez
utóbbi érték, annál több fényt képes a távcsõ be-
gyûjteni, vagyis annál élesebb, tisztább lesz a
képe. A terepi tájékozódásra nem célszerû túl
nagy képnagyítású távcsövet alkalmazni, mert
egyrészt az egyszerre megfigyelhetõ terepsza-
kasz mérete jelentõsen csökken, másrészt a táv-
csövet a felnagyított kép erõs mozgása miatt ek-
kor már fix állványra kell szerelni.

A katonai feladatok végrehajtására alkalmas
távcsöveket speciális szálkereszttel látják el,
amely alkalmassá teszi kisebb szögek, irányelté-
rések meghatározására, a vonásképlet révén pe-
dig távolságok, tereptárgyak méretének meg-
határozására. Az EDF 7×40-es távcsõ látóme-
zejében függõleges és vízszintes vonalbeosztás
látható. Minden egyes beosztás 5 vonásnak,
a hosszabb vonalkák közötti irányeltérés 10 vo-
násnak felel meg.

TÉRKÉPEK, LÉGIFÉNYKÉPEK

A térképek, és a légi, vagy mûholdfelvételek alapvetõ, de nem kizárólagos esz-
közei a terepi tájékozódásnak. Fontos tudni, hogy a tájékozódási feladatok
végrehajtásához nem minden méretarányú térképi ábrázolás felel meg.

Ahogy azt a korábbiakban már megismerhettétek, a térképi ábrázolás részle-
tessége a térkép méretarányától függ. Vagyis minél nagyobb a térkép méretará-
nya, annál részletesebb tereptanulmányozást tesz lehetõvé. Mindemellett a túl
nagy (M>1:10 000) méretarányok alkalmazása csak speciális feladatoknál java-
solt, lévén e térképek jóval kisebb terepszakasz áttekintését teszik lehetõvé.
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41e A 7×40-es EDF távcsõ 
hordkész állapotban

41f A 7×40-es EDF távcsõ
látómezõje

FELADAT: Határozzátok meg az
ábrán megirányzott antenna tá-
volságát! Az antenna látható
földfelszíni (relatív) magassága
112 méter.



A térképi méretarányokon túl foglalkoznunk kell még a térképek típusaival
is. Tájékozódásra és a terep általános tanulmányozására a topográfiai térképek
a legmegfelelõbbek. A topográfiai és a földrajzi térképeken kívül számos spe-
ciális feladat, vagy elemzés végrehajtását segítõ szabványos (ún. tematikus)
térképtípus létezik még:

A légi és mûholdfelvételek egy adott földfelület pillanatnyi állapotát jelení-
tik meg képszerûen. Ezek a felvételek különbözõ geometriai átalakításokon es-
nek át annak érdekében, hogy a térképekhez hasonló felhasználásra alkalmas
ún. ortofotóvá váljanak. A felvételek tartalmát a feldolgozás során koordináta-
hálóval, kerettartalommal, illetve a könnyebb olvashatóság érdekében magya-
rázó jelölésekkel is ellátják. A nehezen felismerhetõ tereptárgyakat egyezmé-
nyes térképi jelükkel emelik ki.

A légi és mûholdfelvételek, avagy más néven távérzékelési anyagok, alkal-
masak a terep tanulmányozására, értékelésére, adatszerzésre. Bizonyos tekin-
tetben jóval többet nyújtanak a hagyományos térképeknél, megfelelõ alkalma-
zásukhoz azonban kellõ tapasztalatra, a tereptárgyak fényképi leképzõdései
felismerésének elsajátítására van szükség. A távérzékelési anyagok elõnyös tu-
lajdonságai közé sorolhatjuk:
• a jóval nagyobb részletességû terepmegjelenítést (ez helyenként zavaró is

lehet);
• az adatok közvetlen meghatározásának lehetõségét;
• a térképnél jóval frissebb terepi állapotok megjelenítésének lehetõségét;
• fénykép párok használatával a terep térbeli képének elõállíthatóságát.

Világtájak meghatározása
A világtájak természetes irányokból (a Nap kelésének, nyugvásának iránya, a
Sarkcsillagra mutató irány stb.) alakultak ki. A legfõbb világtájnak az északi
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Utak és hidak térképe A szárazföldi és vízi közlekedés körülményeinek
Vízrajzi térképek részletes tanulmányozására, vízi terepakadályok 

leküzdésének elemzésére.

Terepjárhatósági térképek A terep harcászati sajátosságainak megismerésére,
elemzésére, manõverek tervezésére, akadálytérkép
vázlatok készítéséhez.

Átrepülési térképek A légi haderõ hadmûveletei és harcászati 
Légi navigációs térképek feladatainak tervezéséhez, repülési útvonalak
Harcászati repülési térképek megtervezéséhez, légi tájékozódásra, 

célok és célterületek megjelöléséhez.

Geodéziai adatok térképe Célok és irányok megjelölésére, szárazföldi 
csapatok geodéziai támogatására.

Védett területek térképe A csapatok békeidõszaki felkészítésénél a környezeti
terhelés és szennyezés minimalizálására.



irányt tekintjük, amelybõl egyszerûen levezet-
hetõ a másik három fõ világtáj, illetve a mellék-
és részvilágtájak. A világtájak kijelölésénél se-
gítségként hívhatjuk a régrõl ismert mondókát:
„elõttem van észak, hátam mögött dél, balra a
Nap nyugszik, jobbra pedig kél”.

A tájékozódás során háromféle északi irány-
nyal találkozunk a gyakorlatban:
• A földrajzi észak (ÉF) az adott állásponton át-

haladó helyi meridiánnak a Föld északi pólu-
sára mutató ága. Irányát a topográfiai tér-
képeken a keretvonal függõleges része, illet-
ve a hosszúsági körök fokhálózati vonalai
adják meg. Csillagászati északnak is nevez-
zük, mert iránya gyakorlatilag egybeesik a
Sarkcsillag horizontra vetített irányával. (Az
eltérés a tájékozódás szempontjából nem je-
lentõs.)

• A mágneses észak (ÉM) az adott állásponton a
mágneses iránytû északi vége által mutatott
irány, amely a helyi mágneses erõtér irányvo-
nalaival esik egybe. A mágneses észak iránya
a földrajzi helytõl és az idõtõl függõen változ-
hat. A térképeken külön ábrán tüntetik fel irá-
nyát és éves változásának mértékét.

• A hálózati észak (ÉH) a terepen csak közvetett módon határozható meg. Irá-
nya a térkép kilométerhálózatának függõleges vonalaival egyezik meg. 
A hálózati észak az egyenlítõn és az UTM zóna középmeridiánjának vonalá-
ban esik egybe a földrajzi északkal. A középmeridiántól és az egyenlítõtõl tá-
volodva a két északi irány egyre jobban eltér egymástól.

A topográfiai térképeken mindhárom északi irány adott szelvényre vonat-
kozó összefüggését megadják. Ezen összefüggések alapján a térképrõl levett
irányszögek könnyen átszámíthatók a terepen használható mágneses, vagy
földrajzi azimutokká.

Azimut alatt az északi irány és egy adott pontra mutató irány közötti szöget
értjük, amelyet az északi iránytól mérünk az óramutató járásával megegyezõ
irányban.

A három északi iránynak megfelelõen egy adott pontra (P) az álláspontból
mért irányt megadhatjuk földrajzi azimuttal (A), mágneses azimuttal (a) és há-
lózati azimuttal (d), amely utóbbit irányszögként is nevezünk. Az azimutok kö-
zötti összefüggést az alábbi ábra ismerteti.
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41g A fõ-, mellék- és részvilágtájak
magyar és angol nyelvû rövidített
jelölései



ÖSSZEFÜGGÉSEK:
a= d – J
d= A – m= a – J
J – mágneses tájékozószög, irányhelyesbítés;
m – meridián konvergencia;
D – mágneses elhajlás;
J = m – D
J = ÉM – ÉH
m= ÉF – ÉH
D= ÉF – ÉM 

Az ábra alapján jól látható, hogy leginkább a mágneses tájékozószög (irány-
helyesbítés) ismeretére van szükség a tájolóval és térképpel végzett terepi tájé-
kozódás során. Az irányhelyesbítést (J) a topográfiai térképek megadják, de
vonalas tereptárgyak alapján a terepen is meg tudjuk határozni értékét. Ehhez
elõbb meg kell határoznunk tájolóval a vonalas tereptárgy (mûút, csatorna
stb.) irányának mágneses azimutját (a) a terepen, valamint a térképi jele által
kijelölt vonal irányszögét (d) a térképen, majd a két érték különbségét kell
meghatározni. A kapott eredmény megadja az adott területre érvényes irány-
helyesbítés értékét.

A terepi tájékozódás során alapvetõ feladat a világtájak kitûzése. E feladatra
a tájoló a legalkalmasabb eszköz, de kijelölhetjük ezen irányokat égitestek és
természeti jelenségek alapján is.

A világtájak meghatározása és kitûzése tájolóval
A tájolóval mágneses világtájak tûzhetõk ki. A kitûzést megelõzi a világtájak
(mellékvilágtájak) azimutjainak megállapítása, ami a 39/49 M és a lencsés tájo-
lón eltérõ vonásértékeket eredményez:
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41h A földrajzi, a mágneses 
és a hálózati északi irányok össze-
függései

Világtáj, mellékvilágtáj Azimut 39/49 M tájoló Lencsés tájoló 
rövidítése (fok) (pars) (mils)  

É 0 00-00 00-00

ÉK 45 07-50 08-00

K 90 15-00 16-00

DK 135 22-50 24-00

D 180 30-00 32-00

DNy 225 37-50 40-00

NY 270 45-00 48-00

ÉNy 315 52-50 56-00

É 360 60-00 64-00



Adott azimutérték (világtáj, mellékvilágtáj) kitûzéséhez a következõképpen
kell eljárni a 39/49 M tájolóval:
1. Beállítjuk a forgatható szelencén a kitûzendõ azimut értékét.
2. Vízszintesen tartva a tájolót, addig fordulunk, amíg a mágnestû a tájoló É

(észak) jeléhez ér.
3. Szemmagasságba emelve a tájolót, az irányzó segítségével kiválasztunk egy

meghatározó jellegû, távoli tereptárgyat.
4. Kitûzés közben ellenõrizzük a mágnestû pontos beállítását.

A világtájak meghatározása égitestek alapján
A világtájakat közelítõ pontossággal az égitestek állásából is meghatározhatjuk.
Derûs égbolt mellett a látható égitestek (Nap, Sarkcsillag, vagy a Hold) helyze-
tébõl indulunk ki. A Nap látszólagosan közel 15°-ot tesz meg az égbolton órán-
ként, következésképpen a tereptárgyak árnyékának iránya is ezzel a szöggel
változik egy óra leforgása alatt. Ha ismerjük a pontos idõt, akkor egy függõle-
gesen leszúrt bottal a következõképpen határozhatjuk meg a földrajzi északi
irányt:
1. Számítsuk ki a jelenlegi idõpont és a déli 12 óra közötti idõkülönbséget,

majd ezt az értéket szorozzuk meg 15 fokkal.
2. A kapott szögértéket szerkesszük fel a bot által vetett árnyékvonaltól mérve.

A felszerkesztést délelõtt az óramutató járásával megegyezõ irányban, dél-
után ellentétes irányban végezzük.

3. A kapott irányvonal közelítõleg a földrajzi észak irányát mutatja.

A felszerkesztéshez nem kell szögmérõt használnunk, mivel a derékszög
hat egyenlõ részre osztásával 15 fokos szögeket kapunk.

A földrajzi északi irányt meghatározhatjuk egy analóg számlapos óra segít-
ségével is. Ehhez a következõket kell tenni:
1. Vízszintesen tartott számlappal, az órát forgatva, annak kismutatójával

megirányozzuk a Nap függõleges iránysíkját. (A Napba ne nézzünk!)
2. A kismutató és a 12-es számjegy közti szöget megfelezzük.
3. A szögfelezõt a Nap irányába meghosszabbítva a déli irányt kapjuk.
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41i Fõ égtáj meghatározása analóg számlapos órával



Reggel hat órakor az északot a 3-as számjegynél találjuk, délután a 9-esnél.
Mindkét esetben figyelembe kell venni azt is, hogy a nyári idõszámítás idõsza-
kában a Nap nem 12 órakor, hanem 13 órakor delel.

Éjszaka az északi féltekén a Sarkcsillag alapján határozhatjuk meg a földraj-
zi északi irányt. A Sarkcsillag megközelítõleg a Föld forgástengelyének meg-
hosszabbításában, az északi pólus fölött található. Helyzete látszólag állandó, a
többi csillag látszólag körülötte forog. A Sarkcsillag alapján történõ északi irány
meghatározásának lépései a következõk:
1. A Sarkcsillag azonosítása az égbolton. Ehhez a Nagymedve csillagképben

található Göncölszekér (avagy Nagygöncöl) jellegzetes hét fényes csillagból
álló képét kell megkeresnünk.

2. A Göncölszekér két utolsó csillagát
képzeletben kössük össze egy
egyenessel, amit fölfelé meghosz-
szabbítva, és nagyjából a két utolsó
csillag távolságának ötszörösét fel-
mérve egy fényesebb csillagot pil-
lanthatunk meg. Ez a Sarkcsillag,
más néven a Poláris.

3. A Sarkcsillag függõleges síkja tûzi
ki a földrajzi északi irányt. Ezt kell
a horizontra levetíteni.

A világtájak közelítõ pontossággal meghatározhatók a Hold alakjából és ál-
lásából is. A meghatározáshoz tudni kell, hogy:
a) a telihold este keleten, éjfélkor délen és reggel nyugaton látszik;
b) elsõ negyedében délben (12 órakor) keleten, este délen, éjfélkor nyugaton

látszik;
c) utolsó negyedében éjfélkor keleten, reggel délen, délben nyugaton van.

A Hold elsõ és utolsó negyedének felismerését elõsegíti látható alakja. 
A Hold az elsõ negyedben D alakú, és növekszik (könnyen megjegyezhetõ
szóval: Dagad), utolsó negyedben C alakú, vagyis fogy (Csökken).

A világtájak meghatározása természeti jelenségek alapján
Természeti jelenségek alapján is meghatározhatjuk a világtájakat, ha az eddig
ismertetett módszerek nem alkalmazhatóak. A természeti jelenségek azonban
sokkal pontatlanabb meghatározásokat eredményeznek, ezért amint lehetsé-
ges vissza kell térnünk a pontosabb módszerekhez.

A világtájak meghatározásához és közvetve a tájékozódáshoz a következõ
természeti jelenségeket használhatjuk fel:
• az egyedül álló fák lombja a déli oldalon dúsabb, az északi oldalon ritkább;
• az erdõben a fák kérge az északi oldalon durvább, vastagabb, a déli oldalon

finomabb, vékonyabb;
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41j A Sarkcsillag azonosítása az égbolton



• a fák kérge és a sziklák oldala észak felé gyakran mohával borított;
• a kivágott fák tönkjein az évgyûrûk északi irányban sûrûbbek;
• a délre nézõ hegyoldalakon télen a hó elõbb olvad el, tavasszal zöldebb és

dúsabb a növényzete;
• a hangyabolyok déli oldala enyhébb lejtésû, mint az északi;
• ismert uralgó szélirány esetén, homokos területen, a buckák elrendezõdése

segít az égtájak meghatározásában.

42. Tájékozódás a terepen térképpel
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FELADATOK
1. Soroljátok fel, milyen különbségek adódnak az álló helyzetbõl és a mozgás közben

végzett tájékozódásnál!
2. Mi célt szolgál a vonásképlet, és hogyan használjuk?
3. Mit jelentenek a távcsöveken szereplõ szorzóértékek? Jellemezzétek példaként a

8×30 távcsõértéket!
4. Hogyan tehetõk alkalmassá terepi tájékozódásra a légi és mûholdfelvételek?
5. Milyen módszerrel és eszközzel jelölhetõk ki a világtájak?
6. Soroljátok fel a három fõ északi irány között mérhetõ szögeket!
7. Nevezzétek meg a fõ világtájak azimutértékeit 6000 és 6400 vonásrendszerben!
8. Melyik északi irány síkjában található a Sarkcsillag?
9. Soroljatok fel néhány természeti jelenséget, amelyek alapján az északi irány megha-

tározható!

ÖSSZEFOGLALÁS
A katonai mûveletek szoros kapcsolatban vannak a tereppel, az azon végzett megbízha-
tó és gyors tájékozódással.

A tájékozódás hagyományos eszközeinek ismerete elengedhetetlen az eredményes
terepi tájékozódás végrehajtásához.

A tájolók a világtájak és egyes terepi pontok azimutjának meghatározásában segí-
tenek.

A világtájak meghatározására szükség esetén egyéb segédeszközöket, természeti je-
lenségeket is felhasználhatunk.

A távcsövek alkalmasak a távoli pontok megkeresésére, ismert méretû tereptárgyak
távolságának meghatározására.

A tájékozódás során meghatározott jelentõségük van a terepet ábrázoló térképek-
nek, a légi és mûholdfelvételeknek.

1. Melyek a terepi tájékozódás lényeges mûveletei?
2. Milyen módszerekkel történhet az álláspont meghatározása?
3. Mely eszközök szükségesek az álláspont meghatározásához?



FELADAT: Idézzétek fel egy kirándulás emlékei alapján, hogyan jutottatok el a cél állomásra,
milyen módszereket és eszközöket használtatok a tájékozódás során, és mik voltak, vagy le-
hettek volna egy esetleges eltévedés okai, következményei!

A terepi tájékozódást földi állásponton végrehajtva az elénk táruló terep képe
távlatosan (perspektivikusan) torzulva jelenik meg. Ilyenkor a közelebbi terep-
tárgyakat nagyobbaknak, a távolabbiakat kisebbeknek látjuk, az elõtérben lévõ
kiemelkedõ domborzati idomok takarják a mögöttes tereprészleteket. Ezzel
szemben a térképen felülnézetben, arányosan kicsinyítve, egyezményes jelek
formájában jelenik meg a terep. A két kép egyeztetése idõvel és sok gyakorlás-
sal sajátítható el.

A térképpel történõ terepi tájékozódás négy lényeges mûveletbõl áll:
• a világtájak meghatározása;
• a térkép tájolása;
• az álláspont meghatározása;
• a környezõ terep azonosítása.

A sorrend a tereptõl függõen változhat. Elõfordulhat, hogy egy könnyen és
jól azonosítható tereptárgy segítségével elsõnek az álláspont helyét határoz-
hatjuk meg. A világtájak meghatározásának eszközeivel és módszereivel az
elõzõ fejezetben foglalkoztunk. Az északi irány meghatározását követõen
megkezdhetjük a térkép tájolását.

A térkép tájolása
A térkép tájolása az a mûvelet, amikor a térképen kiválasztott irányt fedésbe
hozzuk a terep azonos irányával. A kiválasztott irány lehet valamely világtáj,
vagy egy jól azonosítható tereptárgy iránya.

A TÉRKÉP TÁJOLÁSA TÁJOLÓVAL

A térkép tájolása az álláspont ismerete hiányában is elvégezhetõ. Fõbb mozza-
natai a következõk:
1. Határozzuk meg (térkép vagy azonosított vonalas tereptárgy alapján) a

mágneses elhajlás mértékét!
2. Állítsuk be a tájoló forgatható szelencéjén az északi irány mágneses elhaj-

lással kiegészített azimutját! (Gyors térképtájolásnál elhagyható a mágne-
ses elhajlás figyelembevétele, de tudnunk kell a pontatlanabb térképtájo-
lásról!)

3. Illesszük a tájoló irányélét a térkép földrajzi északi vonalára (keretvonal)!
4. A vízszintesen tartott térképet forgassuk addig, amíg a mágnestû piros vége

az észak jelre (00-00) nem mutat!

Ha több szelvénybõl álló, összeragasztott és hajtogatott térképet kell tájol-
nunk, akkor a földrajzi északot képviselõ függõleges keretvonal nem látható.
Ilyenkor a kilométer-hálózat egy észak-déli vonalára kell illeszteni a tájoló
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irányélét. Ebben az esetben a térkép pontos tájolásához a mágneses tájékozó-
szög (J) értékét kell beállítanunk a tájolón.

A TÉRKÉP TÁJOLÁSA VONALAS TEREPTÁRGYAK ALAPJÁN

E módszer alkalmazásának az a feltétele, hogy álláspontunk egy egyenes terep-
vonalon feküdjön (út, csatorna partja, fasor, erdõszegély stb.). A terepvonal va-
lamelyik oldalán egy azonosítható, ellenõrzõ tereptárgyra is szükségünk lesz.

A tájolás mozzanatai:
1. Keressük meg a térképen annak a terepvonalnak a jelét, amelyen az állás-

pontunk fekszik!
2. Illesszünk egy vonalzót a terepvonal térképi jelére, majd forgassuk a térké-

pet mindaddig, amíg a vonalas tereptárgy iránya a térképi megfelelõjével
azonos nem lesz!

3. Ellenõrzésként azonosítsunk egy ellenõrzõ tereptárgyat térképünkön, és
hasonlítsuk össze terepi elhelyezkedésével. Ha a térképen és a terepen is
ugyanazon oldalra esik a tereptárgy jele, akkor elkerültük a tájolás 180°-os
hibáját.

Az álláspont meghatározása
Az álláspont helyének meghatározása döntõ fontosságú lépés a terepi tájéko-
zódás során. Az álláspont ismerete ugyanis elengedhetetlen a további tájéko-
zódási mûveletekhez, a környezõ terep fontos részeinek azonosításához. Az ál-
láspont helye meghatározható:
• azonosítással;
• méréssel és becsléssel;
• oldalmetszéssel;
• hátrametszéssel;
• domborzat alapján.

ÁLLÁSPONT MEGHATÁROZÁSA AZONOSÍTÁSSAL

Ha álláspontunk olyan tereptárgyon, vagy annak közvetlen közelében fekszik,
amelyet a térkép egyezményes jellel ábrázol (pl. híd, útkeresztezõdés, hegy-
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42a A térkép gyorstájolása 
a földrajzi észak irányára 39/49 M
tájolóval

42b A térkép helyes és helytelen tájolása vonalas tereptárgy
alapján



csúcs stb.), akkor az álláspontunkat ábrázoló jelkulcsi jel azonosításával az ál-
láspont térképi helyét is megkapjuk. A téves azonosítás ellenõrzõ tereppontok
felhasználásával kerülhetõ el. A módszer egyszerû, pontos és gyors meghatá-
rozást tesz lehetõvé, de csak a fenti feltételek esetén alkalmazható, ami ritka.

ÁLLÁSPONT MEGHATÁROZÁSA MÉRÉSSEL ÉS BECSLÉSSEL

Ha az álláspont az azonosított tereptárgytól viszonylag kis távolságra található,
akkor méréssel, vagy becsléssel határozzuk meg helyzetét. Ez esetben két ada-
tot mérünk a terepen:
• az álláspont távolságát az azonosított tereptárgytól és
• az álláspont irányát (azimutját) az azonosított tereptárgyhoz viszonyítva.

A megmért adatokat a tér-
képre felszerkesztve meg-
kapjuk az álláspont térképi
helyét. A feladat tájolóval és
vonalzóval is végrehajtható.
Ha az álláspont terepvona-
lon fekszik, akkor az azimut
mérése és felszerkesztése
nem szükséges, mert a te-
repvonal adja az álláspont
irányvonalát.

ÁLLÁSPONT MEGHATÁROZÁSA OLDALMETSZÉSSEL

E módszer akkor alkalmazható, ha az álláspont:
• jól azonosítható vonalas tereptárgyon (út, fasor, erdõszegély, vasút, csatorna

stb.), vagy annak meghosszabbításában;
• két tereptárgyat összekötõ vonalon, vagy annak meghosszabbításában;
• azonosítható domborzati idomvonalon (egye-

nes irányú hátvonal, völgyvonal stb.) fekszik.

Az oldalmetszés végrehajtásához szüksé-
günk van még a terepvonaltól oldalirányban, le-
hetõleg merõlegesen elhelyezkedõ, jól azonosít-
ható tereptárgyra. Az álláspont ebben az eset-
ben az azonosítható terepvonalnak azon pontja
lesz, ahol az oldalt lévõ tereptárgy irányvonala
metszi azt. A feladat megoldható tájolóval és vo-
nalzóval is.

ÁLLÁSPONT MEGHATÁROZÁSA HÁTRAMETSZÉSSEL

Ha az álláspont nem terepvonalon fekszik, és a közelében nincs azonosítható
tereptárgy, távolabb lévõ tereptárgyakat használunk fel meghatározásához.
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42c Terepvonalon lévõ álláspont meghatározása 
méréssel

42d Oldalmetszés vonalzóval



Hátrametszést csak abban az esetben alkalmazunk, ha az eddig leírt módsze-
rek a terep adottságai miatt kivitelezhetetlenek. A hátrametszés ugyanis idõ-
igényesebb, és több hibalehetõséget rejt magában.

A feladat végrehajtható tájolóval és vonalzóval egyaránt. Tájolós hátramet-
szés esetén a következõ lépéseket kell tennünk:
1. Válasszunk ki három, jól azonosítható tereptárgyat álláspontunk környe-

zetében úgy, hogy azok irányai az álláspontból mérve lehetõleg 60°-os vagy
120°-os szöget zárjanak be egymással!

2. Határozzuk meg mindhárom tereptárgy mágneses azimutját tájoló segítsé-
gével! A pontosabb helymeghatározás érdekében az irányhelyesbítést is ve-
gyük figyelembe!

3. Szerkesszük fel a térképre mindhárom tereptárgy jelétõl mérve a meghatá-
rozott azimutok fordított értékét (±180°)!

4. Ahol a három hátrametszõ irány egyenese metszi egymást, ott lesz az állás-
pontunk térképi helye.

A megoldás helyességében akkor
bízhatunk meg, ha a térképre felszer-
kesztett egyenesek egy pontban met-
szik egymást. Pontatlan meghatáro-
zásnál hibaháromszög keletkezik. Ha
a hibaháromszög valamelyik oldalá-
nak nagysága nagyobb 2 mm-nél, ak-
kor a hátrametszést meg kell ismé-
telnünk. Kisebb hibaháromszögnél a
súlypontját fogadjuk el álláspontként.

A vonalzóval végrehajtott hátrametszés gyorsabban elvégezhetõ, de pontat-
lanabb módszer. Ez esetben ugyanis a pontosan tájolt térképet a szerkesztési
mûveletek során végig mozdulatlanul kell tartani, ami a három hátrametszõ
irány felszerkesztésénél nem könnyû feladat. Az álláspont közelítõ, gyors meg-
határozásához a vonalzós módszer kielégítõ megoldást jelent.

Az álláspont meghatározását végrehajthatjuk átlátszó papírral (oleátával) is.
A módszer gyors és nem igényli a tér-
kép elõzetes tájolását. Az oleátás hát-
rametszést a következõ lépésekkel vé-
gezzük el:
1. Egy rajztáblára átlátszó papírt

(oleátát) kell rögzítenünk.
2. Nagyjából az oleáta közepén, kör-

zõhegy leszúrásával megjelöljük az
álláspont elõzetes helyét.

3. Három jól látható és a térképen is
azonosítható tereptárgyat válasz-
tunk ki.
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42e Hátrametszés vonalzóval

42f Álláspont meghatározása oleátás hátramet-
széssel



4. A leszúrt ponthoz illesztett vonalzóval megirányozzuk mindhárom terep-
tárgyat. A megirányzásoknál a vonalzó éle mellett egyenest húzunk a rögzí-
tett oleátára. A felszerkesztett egyeneseket a megirányzott pontra utaló jelö-
léssel, megírással egészítjük ki.

5. Ráhelyezzük az oleátát a térképre oly módon, hogy mindhárom irányvonal
áthaladjon saját térképi jelén. Ez a helyzet csak úgy állítható elõ, ha a három
terepi pont és az álláspont egymáshoz viszonyított helyzete a valóságos
helyzetnek felel meg.

6. Átszúrjuk az elõzetes jelet az oleátáról a térképre. Az átszúrt pont lesz az ál-
láspont térképi helye.

ÁLLÁSPONT MEGHATÁROZÁSA A DOMBORZAT ALAPJÁN

A domborzat a terep legállandóbb eleme. A terepen való tájékozódás során a
domborzat adhat támpontot minden olyan esetben, amikor nincsenek megfe-
lelõ tájékozódást nyújtó tereptárgyak, vagy egyéb tájékozódást nehezítõ körül-
mények lépnek fel. A domborzat alapján történõ tájékozódás során a terep jel-
legzetes idomait és idomvonalait vizsgáljuk.

Ha olyan domborzati idomon (pl. hegytetõ, lejtõkúp, nyeregpont, vízgyûj-
tõvonal elágazása), vagy annak közvetlen közelében fekszik az álláspontunk,
amely jellege folytán a térképen is egyértelmûen azonosítható, akkor a térképi
azonosítás módszerével határozzuk meg az álláspont helyét.

Ha valamely domborzati vonalon (hátvonal, vízgyûjtõvonal, tereplépcsõ
stb.) található álláspontunk, akkor a helymeghatározás becsléssel, méréssel és
oldalmetszéssel végezhetõ el. Hátrametszés csak akkor alkalmazható, ha a kör-
nyezõ terepen találunk 2-3 jól azonosítható domborzati idomot.

A környezõ terep azonosítása
A tájékozódás nem ér véget az álláspont helyének meghatározásával, annak a
környezõ tereptárgyak térképi meghatározására is ki kell terjednie. A környe-
zõ terep könnyebb azonosításához a fontosabb tereptárgyak alapján tájékozó-
dási pontokat jelölünk ki. Ezeket arab számjeggyel, vagy könnyen megjegyez-
hetõ, rövid névvel látjuk el. Tájékozódási pontként azok a tereptárgyak és
idomok jelölhetõk ki, amelyek:
• környezetüktõl jól elütnek (szembetûnõk) és könnyen azonosíthatók;
• több irányból is jól láthatók;
• állandó jellegûek (a terepen folyó mûveletek idõtartamára elõreláthatólag

megmaradnak).

TEREPTÁRGY AZONOSÍTÁSA A TÉRKÉPEN

A tereptárgy helyének azonosítása elvégezhetõ tájolós méréssel, vagy vonalzós
irányzással. Tájolós mérésnél a következõ sorrendben hajtjuk végre a feladatot:
1. Mérjük meg álláspontunkból a tereptárgy mágneses azimutját!
2. Ha szükséges, alakítsuk át irányszöggé (hálózati azimuttá) a kapott értéket,

és szerkesszük fel a térképre ezt az irányvonalat!
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3. Határozzuk meg (pl. távcsõvel és a vonásképlet alapján) a tereptárgy távol-
ságát az álláspontunktól!

4. A meghatározott távolságot méretarányosan szerkesszük fel a térképi irány-
vonalra!

5. A felszerkesztett távolság végpontja közelében azonosítsuk a tereptárgy tér-
képjelét!

Ellenõrzésképpen a tereptárgy
környezetében látható tereprészletek,
és domborzati idomok összehasonlí-
tásával gyõzõdünk meg a megoldás
helyességérõl!

Ha a tereptárgy helyét vonalzóval,
vagy a tájoló irányzórészével azono-
sítjuk, a következõ lépésekkel hajtjuk
végre a feladatot:

1. A pontosan tájolt térképet rögzítjük.
2. A vonalzót az álláspont térképi helyéhez illesztjük.
3. A vonalzó irányélével megirányozzuk a tereptárgyat, miközben a vonalzót

folyamatosan az állásponthoz illesztve tartjuk.
4. A vonalzó éle mellett az állásponton átmenõ irányvonalat húzunk a tér-

képre.
5. Meghatározzuk az álláspont és a tereptárgy közötti távolságot (pl. becsléssel).
6. A meghatározott távolságot méretarányosan felszerkesztjük a térképi irány-

vonalra.
7. A felszerkesztett távolság végpontja közelében azonosítjuk a tereptárgy tér-

képjelét.

Ha olyan tereptárgy azonosítását kell elvégeznünk, amelynek térképi meg-
felelõje nincs ábrázolva, a szerkesztés végén magunk rajzoljuk be a tereptár-
gyat a térképre. A megoldás helyességét a környezõ tereprészletekhez történõ
viszonyítással ellenõrizzük.

A TÉRKÉPI PONT AZONOSÍTÁSA (MEGKERESÉSE) A TEREPEN

A tereptárgyak helyének megkeresése a terepen gyakori tájékozódási feladat,
amelyet vonalzóval a következõképpen kell végrehajtani:

A pontosan tájolt és rögzített térképen az állásponton és a keresett terep-
tárgy egyezményes jelén átmenõ egyenest húzunk.

Az egyenesre illesztett vonalzó irányélével egy távoli, jól kivehetõ tereptár-
gyat mint tájékozódási pontot irányzunk meg.

Az álláspont és a tereptárgy közötti távolságot meghatározzuk a térkép
alapján.

A távolság terepi megfelelõjét a tájékozódási pont irányában megbecsüljük,
majd a távolság végpontja közelében megkeressük.
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42g Tereptárgy azonosítása a térképen



A tereptárgy megirányzásához
használhatjuk a tájoló irányzórészét is.
Ez esetben a tájoló vonalzórészét kell a
térképen meghúzott egyeneshez il-
leszteni.

TEREPPONT HELYÉNEK MEGHATÁROZÁSA

ELÕMETSZÉSSEL

A cél helyének meghatározásához két
ismert álláspontból kell irányvonalat
szerkesztenünk. Az elõmetszéstõl ak-
kor várható kielégítõ pontosság, ha a két álláspont egymáshoz képest a céltá-
volság felénél nincs közelebb. A feladatot a következõ lépésekkel oldjuk meg
tájolóval:
1. Az elsõ álláspontból (ÁP1) mágneses azimutot mérünk a tereptárgyra.
2. A mágneses azimutot átalakítjuk irányszöggé.
3. A kapott irányszöget felszerkesztjük ÁP1 térképi megfelelõjébõl.
4. Álláspontot váltunk.
5. A másik álláspontból (ÁP2) mágne-

ses azimutot mérünk a tereptárgy-
ra.

6. Átalakítjuk a mágneses azimutot
irányszöggé.

7. A kapott irányszöget felszerkeszt-
jük ÁP2 térképi megfelelõjébõl.

8. A két irányvonal metszésében ta-
lálható a tereptárgy keresett térké-
pi helye.

A feladat vonalzóval is végrehajtható.
Ez esetben a térképet pontosan tájolt állapotban kell tartani, és az elõmetszõ
irányokat a vonalzóval meghúzni. A tereptárgy térképi beazonosítását követõ-
en annak koordinátái, illetve keresõhálózati azonosítói is meghatározhatók.
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42h Térképi pont helyének megkeresése 
a terepen

42i Tereppont helyének meghatározása 
elõmetszéssel

FELADATOK
1. Mely esetben határozhatjuk meg álláspontunkat azonosítással?
2. Milyen adatokat mérünk terepen álláspontunk méréssel és becsléssel történõ meg-

határozásakor?
3. Milyen feltételek esetén alkalmazható oldalmetszés az álláspont meghatározásához?
4. Soroljátok fel az álláspont hátrametszéssel történõ meghatározásának lépéseit!
5. Mire kell ügyelnünk az álláspont domborzat alapján történõ meghatározása során?



43. A globális helymeghatározás elve

FELADAT: Próbáljátok meg felsorolni, és funkciójuk alapján csoportosítani az ismereteitek sze-
rint jelen pillanatban Föld körül keringõ mûholdakat! Keressetek összefüggést a mûholdak
funkciója és a Földtõl mért keringési távolságuk között!

A koordinátarendszerekkel foglalkozó fejezetekben már megismerhettétek,
hogy alapvetõen kétféleképpen adhatjuk meg pozíciónkat a Föld felszínén. Az
egyik esetben a Földet lefedõ fokhálózati vonalak segítségével álláspontunk
földrajzi szélessége és hosszúsága határozható meg. A másik módszernél a Föl-
det helyettesítõ alak vetületi képét egészítjük ki derékszögû sík koordináta-
rendszerrel. Mindkét megoldás széleskörû alkalmazást nyert a térképészet-
ben és a napi gyakorlatban, és alkalmazásuk ma már nem okoz különösebb ne-
hézséget. A földrajzi pozíciók meghatározása azonban nem volt mindig ilyen
egyszerû.

A globális helymeghatározás kialakulása
Az európai tengerészek még a XI. században is legfeljebb látótávolságra me-
részkedtek a partvonalaktól, és csak a kínaiak találmánya, a mágneses iránytû
változtatta meg ezt a helyzetet a XII. század végén. A hajózás tudománya, a na-
vigáció – amely kifejezést késõbb átvesz a légi, majd a szárazföldi közlekedés is
– a XIII. századtól vált egyre megalapozottabbá, pontosabbá. A nyílt vízi, mág-
neses iránytûre alapozott navigációs felszerelés ezekben az idõkben a követ-
kezõ eszközökbõl állt:
• iránytû (más néven kompasz, a mágneses északi irány meghatározására);
• mérõorsó, avagy log (a sebesség, közvetve pedig a megtett út mérésére);
• homokóra (a sebesség meghatározásához szükséges idõ mérésére);
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ÖSSZEFOGLALÁS
A térképpel történõ terepi tájékozódás négy lényeges mûveletbõl áll.
Ezek közül az álláspont meghatározásához és a környezõ terep azonosításához ala-

pos elméleti és gyakorlati felkészültség szükséges.
Az álláspont meghatározása történhet tereptárgyak azonosításával, méréssel és

becsléssel, valamint különféle iránymetszésekkel.
E feladatok végrehajtásához a térkép mellett szükségünk lesz tájolóra, vonalzóra és

a szerkesztési mûveletekhez rajzeszközökre.

1. Hogyan fejlõdött ki a tájékozódás képessége a nyílt vízi hajózásban?
2. Milyen lehetõségeket biztosít a globális mûholdas helymeghatározás a navigációban?
3. Mely szegmensekbõl épül fel a GPS, és mit kell ezekrõl tudni?
4. Mi a GPS alapú helymeghatározás elve?



• mélységmérõ (elsõsorban a kikötõk, szorosok környékén a biztonságos na-
vigáláshoz);

• portolánok (a partvonalakat részletesen feltüntetõ térképek) kiegészítve a
szükséges rajz- és mérõeszközökkel (mérõkörzõk, vonalzók);

• kvadráns, késõbb szextáns a földrajzi szélesség meghatározásához.

A navigációs felszerelést a XVII. században egészíti ki a távcsõ, amely egye-
bek mellett a partközeli hajózáskor a kikötõk azonosításánál nyújtott segítséget.
A felsorolásból kitûnik, hogy a korabeli tengerészek a pillanatnyi helyzetre csak
közvetett módon, azaz a mért földrajzi szélességbõl, a megtett út hosszából
(amelyet a sebességmérésekbõl számítottak) és a hajó haladási irányából tudtak
következtetni. A folyamatos navigációhoz továbbá felhasználták mindazokat 
a természeti jeleket, amelyek a célállomás elérését megbízhatóbbá tették.

A hajózás még a tapasztalt navigátorok számára sem volt veszélytelen vál-
lalkozás ezekben az idõkben. A sebességmérésbõl következtetett útvonalhossz
valódiságát számtalan egyéb tényezõ befolyásolhatta. Elegendõ volt viharba
kerülni a nyílt vizeken, és a helymeghatározás máris megbízhatatlanná vált. Az
angolok idejekorán felismerték, hogy a tengeri közlekedésben betöltött vezetõ
szerepük csak pontos navigációs képesség birtokában õrizhetõ meg.

Helyzetelõnyük megõrzése érdekében pályázatot írtak ki, és az elnyerhetõ
komoly díj számos korabeli feltaláló fantáziáját mozgatta meg. A cél egy olyan
eszköz, vagy módszer kidolgozása volt, amely által a tengerjáró hajók helyzete
bárhol, bármilyen körülmények között gyorsan és biztosan megállapítható.
Mivel a földrajzi hosszúság pontos meghatározása jelentette ekkor a legna-
gyobb kihívást, a pályázók ebben az irányban kezdtek el kutatni. A számtalan
beérkezõ találmány közül egyedül John Harrison 1759-ben megalkotott krono-
métere állta ki a próbát.

Az idõ pontos mérésére alkalmas eszközt már addig is készítettek, elsõsor-
ban elõkelõ személyek és intézmények számára, de olyat, amely a hullámzó
tengeren, a gyorsan változó idõjárási viszonyok között is megõrizte pontossá-
gát, a kor színvonalán mûködõ óramesterek sem tudtak. Harrison pontos órája
havonta csupán néhány másodpercet hibázott, így egy hosszabb hajóút során
is alkalmas volt a kikötõ helyi idejét mutatni. (Csak összehasonlításként: a ma
kapható legelterjedtebb kvarcórák pontatlansága normál hõmérsékleten is el-
érheti a ±20 másodperc/hó értéket). A hajó helyzetének földrajzi hosszúságát
innen már könnyû volt meghatározni. Mindössze le kellett olvasni az idõt 
a Nap helyi delelésekor a kronométerrõl, amely alapján a kikötõ és a hajó hely-
zete közötti hosszúságkülönbség gyorsan kiszámíthatóvá vált. A földrajzi szé-
lességet továbbra is szextáns segítségével határozták meg.

Tegyük fel például, hogy a tengerjáró hajó kronométere délben 14:00 órát
mutat, ami délhez képest +2 óra különbséget jelent, vagyis a kikötõben már
délután kettõ óra az idõ. Tudva azt, hogy a Nap egy óra alatt látszólag 15°-ot
tesz meg az égbolton, a hosszúságkülönbség a kikötõ és hajó között 30° a nyu-
gati irányban. (Azonos idõkülönbséggel délelõtt a kikötõtõl keletre lennénk.)
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Ha ismerjük a kikötõ pontos földrajzi
koordinátáit, annak hosszúsági érté-
kéhez 30 fokot adva megkapjuk jelen-
legi helyzetünk valódi földrajzi hosz-
szúságát.

Az idõméréses hosszúság-megha-
tározás hátulütõje, hogy borult égbolt
esetén nem alkalmazható, és pontos-
sága sem felel meg a mai elvárások-
nak. Napjaink navigációs rendszerei-
re az azonnaliság, a megbízhatóság, 

a pontosság és a könnyû alkalmazhatóság a jellemzõ. Közülük is leggyakrab-
ban az amerikai NAVSTAR GPS rendszerrel, illetve annak felhasználói szeg-
mensével találkozunk.

Mûholdas helymeghatározó rendszerek
A hidegháború évtizedeiben a két szembenálló szuperhatalom hadászati ké-
pességei megközelítõleg egyensúlyban álltak. Ha az egyik oldalon megjelent
egy új hadászati képesség, rövidesen a szembenálló hatalom is kifejlesztett egy
hasonlót. Az Amerikai Egyesült Államok fegyveres erõinek az ország határain
kívüli gyors bevethetõségéhez már az 1970-es évek óta fejleszt mûhold alapú
helymeghatározó rendszereket. Ezek eredményeként az 1990-es évek elejére
kiépítette az elsõ 24 órán át a Föld teljes felszínérõl elérhetõ navigációt támoga-
tó rendszerét a NAVSTAR-t. (A rendszert az 1991-es Öböl-háborúban tesztelte.)
Nem véletlen, hogy a hadászati jelentõségû NAVSTAR fejlesztésével párhuza-
mosan a Szovjetunióban is létrehoztak egy hasonló mûholdas rendszert
GLONASS (Global Navigation Satellite System, azaz Globális Navigációs Mû-
hold Rendszer) néven.

A NAVSTAR eredendõen nem szóösszetétel, bár felfogható annak is, amely
jól kifejezi a rendszer mûködési elvét: Navigation Satellite Timing And Ranging
System (magyarul: idõ és távmérésen alapuló mûhold-navigációs rendszer). Az
eredeti név helyett többnyire egyszerûen a GPS (Global Positioning System)
mozaikszót alkalmazzuk, amely lefordítva globális helymeghatározó rendszert
jelent.

Az Európai Unió hasonló mûholdas rendszer fejlesztésén dolgozik, amely
az olasz természettudós emlékére a Galileo nevet kapta. A Galileo rendszer
polgári célú kezdeményezésként indult, jóllehet, teljes kiépülése esetén kato-
nai felhasználásra is alkalmassá válik.

Az egykor katonai célokra kifejlesztett mûhold-navigációs rendszerek ma
már fõleg polgári felhasználásúak, jóllehet az amerikai haderõben, és más szö-
vetséges országokban továbbra is jelentõs szerepe van a mûhold alapú hely-
meghatározásnak, és az erre épülõ navigációs és irányítási rendszereknek.
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A mûhold-navigációs rendszerek alapvetõen három szegmensre oszthatók:
• mûholdak;
• földi követõ állomások;
• felhasználók és felhasználói alkalmazások.

Nézzük meg konkrétan, mit jelent ez az amerikai GPS esetében!
A NAVSTAR GPS mûholdak 20200 km távolságra, 6 orbitális pályán keringe-

nek a Föld körül. Számuk változó, az üzemelési megbízhatóság növelése érde-
kében valamivel több, mint az elméletileg szükséges 24 mûhold. Ennyi mûhold
kell ugyanis a kielégítõ jelvételhez és a biztos helymeghatározáshoz, bárhol is
legyen a vevõ a Földön.

A földi mûholdkövetõ állomások, amelyeket együttesen vezérlõ-, vagy
kontroll szegmensnek is nevezünk, az USA katonai támaszpontjain üzemelnek
a világ öt pontján. A követõállomások feladata a mûholdak által sugárzott jelek
figyelése, a mûholdak pályaelemeinek számítása, valamint korrekciós adatok
visszajuttatása a mûholdakra.

A felhasználó szegmensbe tartozik minden GPS mûholdjel vételére és fel-
dolgozására alkalmas eszköz, az erre épülõ helymeghatározási és navigációs
rendszerek, illetve eszközök. A mûholdkövetõ állomásoktól eltérõen a felhasz-
nálók csak fogadni tudják a mûholdak által sugárzott jeleket, a mûholdakkal
adatkapcsolatot nem létesíthetnek.

A GPS alapú helymeghatározás elve
A GPS mûholdak folyamatosan, a nap 24 órájában sugároznak rádiójeleket a
Földre. A jelek tartalmazzák a mûhold azonosítóját, pályaadatait és egy sor
más navigációs üzenetet. A földi vevõ a rádiójeleket fogja, feldolgozza, és meg-
határozza a távolságot az egyes mûholdak (Sn) és a vevõ antennája között.
A meghatározott távolságokat (rn), mint ismert sugarakat a pályaadatok alap-
ján számított mûholdhelyzetekbõl kimérve, a metszési pontban megkapjuk a
vevõ helyét (M). Ha a geometriai feladat megoldása során két metszési pont
jön létre, közülük a valószínûtlen (M’) kizárható.
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43b A NAVSTAR GPS mûhold-, vezérlõ- és felhasználói szegmense

FELADAT: Gyûjtsetek össze minél több számszerû adatot a NAVSTAR GPS rendszerrõl!



A mûhold és a vevõ közötti távol-
ság meghatározásához mind a mû-
hold, mind a vevõkészülék azonos
idõben ugyanazt a kódsorozatot állít-
ja elõ. Amikor e kódsorozatot a mû-
hold rádióhullámok révén kibocsátja,
az a fény sebességével halad a vevõ-
antenna felé, és a távolság megtéte-
léhez szükséges idõvel késve érkezik
meg. A vevõberendezés a saját és a be-
érkezõ kódsorozat idõeltolódása alap-
ján állapítja meg a mûhold és a vevõ-
antenna közti távolságot. A kódok

összevetése, idegen szóval korrelációja alapján ezt a mérési módszert kódkor-
relációs eljárásnak is nevezzük.

A problémát e módszernél az jelenti, hogy a mûholdak nagy pontosságú
atomórái és a földi vevõk jóval kisebb méretû, de lényegesen pontatlanabb
kvarckristályos órái között a fény sebességéhez mérten jelentõs idõeltérés mu-
tatkozik. Az idõeltérés a kódok összehasonlításánál valótlan távolságok kiala-
kulásához vezet, így a mûholdakról mért távolságok nem egy pontban metszik
egymást. A hiba kiküszöböléséhez egy újabb, negyedik mûhold jeleit is számí-
tásba kell venni, amely alapján meghatározható és kiiktatható a mûhold és a
vevõ idõeltérésébõl adódó geometriai pontatlanság.

Pozíciónk pontos térbeli meghatározásához tehát legalább négy mûhold je-
lét kell fognunk. Ha megelégszünk a kétdimenziós helymeghatározással (tehát
pozíciónk magassága nem lényeges adat), akkor elegendõ három mûhold jelé-
nek vétele is. Az egyszerre elérhetõ mûholdak számának növelésével a hely-
meghatározások eredményei megbízhatóbbá válnak.

Arra is ügyelnünk kell, hogy a mûholdak látszólagos eloszlása az égbolton
(konstelláció) lehetõleg egyenletes legyen. Mint tudjuk, minél közelebb talál-
ható egymáshoz két ismert pont, annál megbízhatatlanabb lesz az ívmetszéssel
létrehozott harmadik pont helyzete.

Egy másik pontatlansági tényezõ a rádiójelek terjedésével függ össze. A je-
lek ugyanis jelentõs késést szenvednek az atmoszféra felsõ határán lévõ, elekt-
romosan töltött részecskéket tartalmazó ionoszférában. Mivel az ionoszféra
állapota folyamatosan változik, a késés nagysága is jelentõsebb mértékben
megváltozhat.

Mindezek és még egy sor befolyásoló tényezõ következtében a GPS mûhol-
dak alapján végzett helymeghatározásoknál 10-20 méteres koordináta-elté-
réseket kapunk, ami az 1:50 000 méretarányú térképrõl levehetõ koordináták 
és távolságok pontosságának felel meg. Természetesen kiegészítõ eszközök és
módszerek révén mind a megbízhatóságot, mind a pontosságot (akár milli-
méter nagyságrendig) számottevõ mértékben javítani lehet, de ez már nem az
általános katonai felhasználás körébe tartozik.
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43c Helymeghatározás térbeli ívmetszéssel
három GPS mûhold ismert távolsága és helyzete
alapján



44. A GPS gyakorlati alkalmazási lehetõségei

FELADAT: Soroljátok fel mindazokat a tényezõket, amelyek zavarhatják vagy akadályozhatják a
GPS jelek vételét, illetve magát a helymeghatározást.

A GPS napjaink széleskörûen alkalmazott helymeghatározó és navigációs
rendszere. Az 1990-es évek elején még csak korlátozottan elérhetõ rendszert
ma már többen használják polgári célokra, mint a katonai feladatok megoldása
során. A GPS jelek vételére alkalmas készülékeket megtalálhatjuk autókban,
hajókon, mobiltelefonokban.

A felhasználói kör kiszélesedésével egyre gazdagabb funkcionalitású eszkö-
zök jelennek meg. A számtalan lehetõség közül összefoglaló jelleggel az alábbi-
akat emeljük ki:
• helymeghatározási feladatok;
• jármû- és flottanavigáció;
• fegyverirányítás;
• roboteszközök irányítása;
• járulékos és kiegészítõ meghatározások.
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FELADATOK
1. Mi célból hozták létre a GLONASS és a Galileo rendszereket?
2. Mit értünk a mûholdak konstellációja alatt, és hogyan befolyásolja ez a helymeghatá-

rozás pontosságát?
3. Miért kell négy mûhold jelének vétele a háromdimenziós helymeghatározáshoz?
4. Számítsátok ki, hogy mennyi idõ alatt teszi meg a 20200 km-t a fény!

ÖSSZEFOGLALÁS
A GPS napjaink széleskörûen alkalmazott mûholdas helymeghatározó és navigációs
rendszere

A teljes rendszer három szegmensre osztható.
A mûholdak szegmense felelõs a navigációs adatok sugárzásáért.
A földi ellenõrzõ állomás a rendszer integritására ügyel és kommunikál a mûholdakkal.
A felhasználó szegmensben találjuk a mûholdjelvevõket, amelyek a navigációs üze-

netek feldolgozásával képesek földrajzi helyzetüket meghatározni.

1. Melyek a GPS vevõk alapfunkciói?
2. Az alapfunkciókon kívül milyen egyéb feladatokra használhatók fel a GPS vevõk?
3. Mi a különbség a GPS alapú helymeghatározás és a navigáció között?



Helymeghatározási feladatok
Az elõzõ fejezetekbõl képet kaptunk arról, hogy a tájékozódás négy alapmûve-
lete közül az egyik legnehezebb az álláspont földrajzi helyének gyors és meg-
bízható meghatározása. E feladatra számos hagyományos eszközt és módszert
alkalmazhatunk, amelyek jelentõs részére a napszak és az idõjárás változásai
komoly befolyással bírnak.

GPS vevõvel a helymeghatározás lényegesen egyszerûbb. Alapesetben leol-
vashatjuk a pozíció koordinátáit a vevõ kijelzõjérõl, majd azok alapján megke-
reshetjük álláspontunk helyét a topográfiai térképen. Fejlettebb eszközöknél
lehetõség van magának a térképi tartalomnak a megjelenítésére a kijelzõn, így
a koordináták térképi felszerkesztése elhagyható.

A pozíció kijelzésénél tisztázni kell (a vevõkészüléken be kell állítani), hogy
a pont koordinátái, illetve azonosítói melyik alapfelületre, vetületi rendszerre
vonatkoznak. Azt is tudnunk kell, hogy a mûholdas helymeghatározás 10 mé-
tert meghaladó pontatlansága miatt ritkán kapunk kétszer ugyanolyan koordi-
nátaértéket azonos pontok ellenére is.

Az álláspont meghatározásán túl célpontok felkeresésére is kiválóan alkal-
mas egy GPS vevõ. A célpont megközelítése a tájolós navigációtól (azimut-
menet) eltérõen lényegesen könnyebb akadályokkal teli terepszakaszokon. 
A célpontot kb. 20 méterre megközelítve, érdemes azt vizuálisan beazonosíta-
ni, és nem a készülék kijelzõjére hagyatkozni. A pontosabb eredmény érdeké-
ben a megközelítés utolsó métereit egyenes vonalú, egyenletes mozgással te-
gyük meg!

A GPS vevõvel tetszõleges pontok koordinátáit, továbbá megtett utunk
nyomvonalát is rögzíthetjük. E nyomvonalat késõbb felhasználhatjuk ajánlott
közlekedési útvonalként is. A nyomvonalrögzítés módszerével lehatárolha-
tunk területeket, felmérhetünk nagy kiterjedésû objektumokat, utcahálózato-
kat is.

Jármû- és flottanavigáció
A GPS vevõk navigációs célú felhasználása az egyik legáltalánosabb polgári és
katonai alkalmazás. A jármûvek GPS alapú navigációja a megtett útvonal rög-
zítésén túl lehetõvé teszi optimális útvonalak kijelölését és követését, a pillanat-
nyi és az átlagsebesség, az irány, a hátralévõ távolság és idõ folyamatos figye-
lemmel kísérését. A fejlettebb eszközök az útvonal követését hangüzenetekkel
hajtják végre, az autóvezetõ vizuális figyelemmegosztásának elkerülése ér-
dekében. Nyílt vizeken, vagy a szárazföldön, úton kívüli mozgásnál lehetõség
van a jármûvek kijelölt mozgási folyosókon történõ közlekedtetésére, veszé-
lyes zónák és helyek elkerülésére.

A jármûnavigáció a magas épületekkel sûrûn beépített városi településeken
és az erdõs hegyvidéki területeken jóval nehezebb. Az akadozó jelvétel mellett
ilyenkor fokozottabban kell ügyelni a térkép-terep egyeztetésére, a mozgás irá-
nyának változásaira (tájoló), és a megtett távolságra (kilométermérõ óra).

A flottanavigáció már fejlettebb rendszer kiépítését igényli, mivel itt több
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jármû helyzetére vagyunk kíváncsiak egyidejûleg. Az egyes jármûvekre elhe-
lyezett GPS vevõk jelei nem, vagy nemcsak a fedélzeten kerülnek feldolgozás-
ra, hanem folyamatos rádiókapcsolattal egy irányítóközpontban, ahol a jármû-
vek pillanatnyi helyzetén túl befolyásolni lehet a mozgásukat is. A jármûvek
helyzeti adatai mellett megfelelõ szenzorok telepítésével lehetõség nyílik a jár-
mû állapotának, illetve a terep jellemzõinek megfigyelésére is.

Fegyverirányítás
Napjaink katonai mûveleteiben minden eddiginél nagyobb szerepet kapnak
a mûholdak, amelyeket felderítési, hírközlési és navigációs feladatokon túl a
fegyverirányítás terén is igénybe vesznek. A GPS nemcsak a csapatok mozgá-
sával, vagy különféle helymeghatározási feladataival kapcsolatos kérdésekre
ad választ, hanem manõverezõ robotrepülõgépek, precíziós bombák célra ve-
zetéséhez is támogatást nyújt.

A GPS alapú célra vezetés elõnye, hogy az eddig használt rendszerekhez
képest kevésbé függ az idõjárástól, a napszaktól és az évszaktól. Hátránya,
hogy a GPS mûholdjelek szándékos zavarása a fegyverirányítást blokkolhatja.

Roboteszközök irányítása
A roboteszközök a saját és szövetséges csapatok élõerejének megóvása érdeké-
ben egyre több felhasználási területen jelennek meg a válságövezetek mûvele-
teiben. Robotok alkalmazhatók veszélyes ipari, vegyi, nukleáris anyagokkal
szennyezett területeken, bomba- és roncskutató, mentõ és felderítõ feladatok
végrehajtása során. A roboteszközök sokfélesége az adott feladat, és a rendel-
kezésre álló technikai háttér függvénye. A leggyakoribb alkalmazási területek-
nek megfelelõen idetartoznak a pilóta
nélküli légi-, földi- és vízi jármûvek, a
felderítõ robotok, a támadó-, védõ-,
kutató- és mentõrobotok.

A robotok vezérlése lehet autonóm
(önálló), illetve részben vagy teljesen
távirányítással mûködõ. A GPS külö-
nösen az autonóm robotok navigálásá-
nál jelent segítséget. A többször fel-
használható pilóta nélküli repülõesz-
közöknél az útvonalon tartásban, illetve a leszállópálya megközelítésében nyújt
segítséget a GPS alapú navigáció. Az automatikus landolást már egyéb vezérlõ
rendszerekkel vagy közvetlen manuális irányítással célszerû megoldani.

Járulékos és kiegészítõ meghatározások
A GPS lehetõvé teszi olyan feladatok végrehajtását is, amelyek nem kifejezet-
ten köthetõk a navigációhoz, illetve a helymeghatározásokhoz. Ilyen feladat
lehet például az irányítási rendszerek idõszinkronizációja. A GPS vevõkészülé-
kek a mûholdjelek feldolgozása után saját belsõ órájuk járását a mûholdak sok-

TÉRKÉP- ÉS TEREPTANI ALAPISMERETEK

169

44a MQ-1 Predator bevetés közben (MTI)



kal pontosabb atomóráihoz igazítják, amely által a legpontosabb hordozható
idõmérõeszközhöz jutunk. Az idõszinkronizálás azoknál a rendszereknél fon-
tos, amelyeknél az egyes elemek összeköttetése nehezen valósítható meg, illet-
ve jelentõs távolságokra vannak egymástól, és a rendszer mûködtetésében az
egyidejûség lényeges szerepet játszik.

A fejlett vevõkészülékek, megfelelõ térinformatikai háttérrel, a terepi tájé-
kozódás összetett kérdéseire is választ tudnak adni. Lehetõséget biztosítanak
két vagy több pont közötti távolság és irány meghatározására, különbözõ te-
reppontok optimális megközelítésére, figyelembe véve a domborzat és más te-
reptárgyak akadályozó jellegét.

A GPS mûholdakról érkezõ nyers navigációs üzenetek megfelelõ eszközök-
kel további speciális felhasználási lehetõségeket biztosítanak, amelyeket tudo-
mányos kísérletekben és mérnöki feladatok során alkalmazhatunk. A GPS így
nyert teret a geodéziai és geofizikai felmérésekben, a különféle közlekedési és
monitoring (megfigyelõ) rendszerekben.

45. Ismétlõ foglalkozás a B) fejezet anyagából

� Terep alatt a katonai tevékenységek legfontosabb közegét, a Föld felszíné-
nek egy részét értjük a rajta lévõ természetes és mesterséges tereptárgyakkal
együtt. Katonai szempontból a terepet elsõsorban járhatósága, a megfigyelés
és a rejtõzés feltételei, valamint tagoltsága alapján kell megvizsgálni. Különö-
sen tekintettel kell lenni a domborzati- és talajviszonyokra, a folyó- és álló-
vizekre, a növényzetre, a közlekedési- és településhálózatra.

� A terepet gyors és egyértelmû jellemzése érdekében jellege szerint osztá-
lyozzuk. A terep a domborzati viszonyok szerint lehet tagolatlan és tagolt. A ta-
golatlan terepen a vízhálózat és a domborzat szintkülönbségei nem képeznek
számottevõ akadályt a szárazföldi csapatok mozgásában. A tagolt terep aka-
dályozza a mozgást és a harctevékenység folytatását, ugyanakkor segítheti 

KATONAI ALAPISMERETEK

170

FELADATOK
1. Miben térnek el a GPS alapú helymeghatározási és a navigációs feladatok?
2. Mire kell különösen figyelmet fordítani a GPS helymeghatározásoknál?
3. Sorold fel a GPS néhány speciális katonai alkalmazási területét!

ÖSSZEFOGLALÁS
A GPS vevõk három alapfunkciójukon túl (földrajzi hely, sebesség és idõ meghatározá-
sa) számos összetett feladat végrehajtását teszik lehetõvé. E feladatok jelentõs része a
helyzet meghatározásával, illetve a mozgással, valamint annak követésével kapcsolatos.
A GPS helymeghatározás gyorsasága lehetõvé teszi gyorsan mozgó eszközök közvetlen
irányítását, akár önmûködõ vezérléssel is.



a rejtett megközelítést. Azonos domborzati viszonyokkal és tagoltsággal bíró
területeknek egységes a tájjellege. A tájjelleg alapján sík-, domb- és hegyvidé-
ket, illetve homokbuckás, hullámos és árkolt vidékeket különböztetünk meg.

� A Föld nem szabályos gömb alakú, formáját a geoid elnevezésû helyettesítõ
földalak modellezi. A geoid nem matematikai alak, így képlettel sem írható le.
A Földet helyettesítõ alakok közül ezért célszerû egyszerûbb formákat találni,
mint a gömb vagy a Föld lapultságát jobban kifejezõ ellipszoid. Az egyes orszá-
gok az idõk során eltérõ méretû, lapultságú, és elhelyezkedésû ellipszoidokat
vezettek be térképészeteikben. 

� Az azonos katonai szövetségek nem engedhetik meg eltérõ alapfelületek
alkalmazását, mert az a koordinátaszámításoknál hibákhoz vezethet. Hazánk
a NATO-csatlakozás eredményeként lecserélte a korábban alkalmazott térké-
pészeti alapfelületét az ún. WGS-84 rendszerre, amely megegyezik a szövet-
séges tagállamok által használt rendszerrel.

� A Földet helyettesítõ ellipszoidon kétféleképpen adhatjuk meg a pontok
koordinátáit: egyrészt a földrajzi fokhálózat szélességi és hosszúsági vonalai-
val, másrészt az ellipszoid felszínének síkba fejtésével, majd a sík felületre il-
lesztett derékszögû koordinátarendszer segítségével. Az ellipszoid síkba fej-
tése alapvetõen henger-, kúp- és síkvetületekkel történik. 

� A NATO-tagállamok topográfiai térképei UTM hengervetületben készül-
nek. E térképeken az UTM koordinátarendszer hálózati vonalai segítik a pon-
tok koordinátaértékeinek meghatározását. A katonai gyakorlatban a pontok
azonosítására UTM koordináták helyett inkább MGRS azonosítókat használ-
nak. Az MGRS azonosító betûkbõl és számokból álló karaktersorozat, amely
egyértelmûen megadja egy pont helyét, bárhol is legyen az a Föld felszínén. Az
MGRS mellett a GEOREF jelent alternatívát a földrajzi helyazonosításban,
elõnye az egyszerûség és a logikus felépítés. A földrajzi fokhálózatra épülõ
rendszert fõleg a légi navigációban alkalmazzák.

� A térképek a tereptárgyakat elõre meghatározott jelekkel ábrázolják. Ko-
ronként és országonként e jelek jelentõs eltéréseket mutatnak, ezért az egy
térképrendszerhez tartozó országok, térképészeti intézetek egyezményekben
állapodnak meg az alkalmazandó térképjelek ábrázolásának szabályairól. Az
egyezményes térképi jeleket, és azok magyarázatát, továbbá az ábrázolási
szabályaikat tartalmazó gyûjteményt jelkulcsnak nevezzük. A térképi jelek
pontszerû, vonalas, és területi kiterjedésû tereptárgyakat jelenítenek meg, és
mindhárom csoport elemeinél eltérõ módon érvényesül a méreten felüli ábrá-
zolás elve. 
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	 A topográfiai térképek a domborzatot szintvonalakkal jelenítik meg.
A szintvonalak segítségével meghatározható a terep legtöbb pontjának tenger-
szintfeletti magassága, a tereppontok közötti magasságkülönbségek, a lejtõk
meredeksége és a domborzat idomainak alakja. Egy adott pont tengerszinthez
viszonyított magasságát abszolút magasságnak, egy másik ponthoz viszonyí-
tott magasságát relatív magasságnak nevezzük.


 Nagy kiterjedésû területek ábrázolásánál több térképlapra is szükség lehet.
E térképlapok összeillesztése egységes szelvényezési rendszer alkalmazásával
történik. A magyar topográfiai térképek szelvényezése a nemzetközi világtér-
képre (IMW) épül. A közepes- és nagy méretarányú térképek az egymilliós
IMW szelvények felosztásával alakíthatók ki.

�A katonai mûveletek szoros kapcsolatban vannak a tereppel, az azon végzett
megbízható és gyors tájékozódással. A tájékozódás hagyományos eszközeinek
ismerete elengedhetetlen az eredményes terepi tájékozódás végrehajtásához.
A tájolók a világtájak és egyes terepi pontok azimutjának meghatározásában
segítenek, de a világtájak meghatározására szükség esetén egyéb segédeszkö-
zöket, természeti jelenségeket is felhasználhatunk.

� A térképpel történõ terepi tájékozódás négy lényeges mûveletbõl áll, ame-
lyek közül az álláspont meghatározásához és a környezõ terep azonosításához
alapos elméleti és gyakorlati felkészültség szükséges. Az álláspont megha-
tározása történhet tereptárgyak azonosításával, méréssel és becsléssel, vala-
mint különféle iránymetszésekkel. Ehhez a térkép mellett szükségünk van
tájolóra, vonalzóra és a szerkesztési mûveletekhez rajzeszközökre.

 A GPS napjaink széleskörûen alkalmazott mûholdas helymeghatározó és
navigációs rendszere, amely rendszer három szegmensre osztható. A mû-
holdak szegmense felelõs a navigációs adatok sugárzásáért. A földi ellenõrzõ
állomás a rendszer integritására ügyel és kommunikál a mûholdakkal. A fel-
használó szegmensben találjuk a mûholdjelvevõket, amelyek a navigációs
üzenetek feldolgozásával képesek földrajzi helyzetüket meghatározni. 

A GPS vevõk három alapfunkciójukon túl (földrajzi hely, sebesség és idõ
meghatározása) számos összetett feladat végrehajtását teszik lehetõvé. E fel-
adatok jelentõs része a helyzet meghatározásával, illetve a mozgással, valamint
annak követésével kapcsolatos. A GPS helymeghatározás gyorsasága lehetõvé
teszi gyorsan mozgó eszközök közvetlen irányítását, akár önmûködõ vezérlés-
sel is.
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46. Ellenõrzõ foglalkozás a B) fejezet anyagából

1. Milyen meghatározó elemekre bontható a terep?
2. Melyek az egyes terepelemek lényeges sajátosságai katonai szempont-

ból?
3. Soroljátok fel a fõbb tájtípusokat tájjellegük szerint, és röviden jellemez-

zétek õket!
4. Soroljátok fel a domborzati elemek három fõ csoportját!
5. Melyek az erdõ meghatározó tulajdonságjegyei?
6. Soroljátok fel a vasút fajtáit!
7. Melyik a három vetülettípus?
8. Melyek a Föld helyettesítõ alakjai, és ezeknek mi a szerepük?
9. Milyen alapfelületet, vetületeket, koordináta- és azonosító rendszereket

használnak a NATO- tagállamok térképeikhez?
10. Hogyan épül fel az UTM vetület és annak sík koordináta-rendszere?
11. Hogyan épül fel az MGRS, és mely szabályokra kell ügyelni használa-

takor?
12. Hogyan épül fel a GEOREF, és mely szabályokra kell ügyelni használata-

kor?
13. Milyen jellemzõket lehet topográfiai térképekrõl leolvasni az ábrázolt

terep domborzatára vonatkozólag?
14. Hogyan épül fel a nemzetközi világtérkép (IMW) szelvényezése és je-

lölési rendszere?
15. Vezessétek le meghatározott egymilliós IMW szelvény alapján egy

1:50 000 méretarányú topográfiai térkép szelvénykialakítását! Határozzá-
tok meg a szelvény méreteit földrajzi fokban!

16. Melyek a különbségek az álló helyzetbõl és a mozgás közben végzett tá-
jékozódásnál?

17. Nevezzétek meg a mellékvilágtájak azimutértékeit a 6000 és a 6400 vo-
násrendszerben!

18. Milyen célt szolgál a vonásképlet, és hogyan használjuk?
19. Nevezzétek meg a három fõ északi irány között mérhetõ szögeket!
20. Miben tér el az elõmetszés, az oldalmetszés és a hátrametszés az állás-

pont meghatározásánál?
21. Mit jelentenek a NAVSTAR GPS betûszavak, és mi az összefüggésük a te-

repi tájékozódással?
22. Hogyan ábrázoljuk a vonalas jellegû tereptárgyakat?
23. Miért kell négy mûhold jelének vétele a földi megfigyelõnél a három-

dimenziós helymeghatározáshoz?
24. Miben térnek el a GPS alapú helymeghatározási és a navigációs fel-

adatok?
25. Mire kell különös figyelmet fordítani a GPS helymeghatározásoknál?
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C) FEJEZETT Általános katonai ismeretek

A fejezet betekintést nyújt az általános katonai ismeretekbe. Hét olyan terüle-
tet tárgyal, amely a korosztályotok számára hasznos ismereteket nyújt ezen a
területen. Megismerkedtek az általános harcászat, a béketámogató mûveletek
és a lõelmélet alapjaival. A tananyag bemutatja a katonák túlélésének forté-
lyait, részletesen tárgyalja a nukleáris, biológiai és vegyi fegyverek jellemzõit,
alkalmazásuk és az ellenük való védekezés módjait. Megismeritek a Magyar
Honvédség fontosabb haditechnikai eszközeinek jellemzõit, technikai adatait.
A fejezet az alaki felkészítéssel zárul, ahol találkoztok a katonai egyenruhák rö-
vid történetével, megtanuljátok a fontosabb alaki fogások végrehajtását, meg-
ismerkedtek a katonai rendezvények lebonyolításának jellemzõ vonásaival.

AZ ÁLTALÁNOS HARCÁSZAT ALAPFOGALMAI

47. A harc fogalma, kategóriái, a támadás és a védelem alapjai

FELADAT: Az eddig tanultakra alapozva mi az, ami elsõre eszetekbe jut a harcról? Gondoljatok
vissza a tanult harci cselekményekre: milyen általánosítható jellemzõket tudtok megfogal-
mazni a különbözõ kimenetelû csatákkal kapcsolatban? Ismételjétek át, amit a katonai kötelé-
kekrõl tanultatok!

A harc szerepének és jellegének változása
A harc helye és szerepe a fegyveres küzdelem fejlõdése során jelentõs vál-
tozáson ment át. A XIX. század második feléig a harc volt az ellenség megsem-
misítésének az eszköze. A hadseregek méretébõl adódóan az ütközetek sem
voltak egyebek, mint nagyobb méretû harcok. Az egyes országok a hábo-
rúk céljait, az ellenség megsemmisítését, kizárólag harccal, illetve ütközettel
érték el.

A XIX. század második felétõl megjelentek az úgynevezett tömeghadsere-
gek, és a vasút fejlõdése lehetõvé tette, hogy egy adott körzetben gyorsan nagy
létszámú csapatokat összpontosítsanak. A hírközlés fejlõdésével lehetõvé vált,
hogy a nagy területen szétbontakozott és gyakran egymástól elkülönült csa-
patokat is hatékonyan tudják vezetni. Ennek révén képesek voltak a hadite-
vékenységeket több száz kilométer széles arcvonalon, több irányban és nagy

1. Mi a harc fogalma, és melyek a törvényszerûségei?
2. Mit jelent a csapás, a tûz és a manõver?
3. Mi tartozik a harci lehetõségek közé?
4. Mi az összfegyvernemi harc, és melyek a fajtái?
5. Mi a védelem és a támadás lényege?
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mélységben végrehajtani. Ez azzal járt, hogy az ellenség megsemmisítése
egyetlen csatában már nem volt lehetséges. Csak úgy lehetett a végsõ gyõzel-
met elérni, ha az idõben és térben jelentõsen széttagolt csapatok egy egysé-
ges elgondolás alapján tervezett harcok és ütközetek sorát eredményesen vív-
ták meg.

A háborúk tapasztalatainak elemzése és összegzése alapján megfogalmaz-
hatjuk a harc néhány általános törvényszerûségét:
• a katonai szervezetek tevékenységére döntõ hatással van a haditechnikai

eszközök mennyisége, minõsége;
• a harcászati célokat úgy kell megfogalmazni, hogy azok mindig összhang-

ban legyenek a csapatok harci lehetõségeivel;
• a harcban elért siker függ az erõfölénytõl, az eszközfölénytõl, valamint attól,

hogy mennyire vagyunk képesek saját erõink és eszközeink megóvására;
• a siker függ a harcban részt vevõ fegyvernem és szakcsapat megfelelõ

együttmûködésétõl;
• a siker függ a folyamatos és szilárd vezetéstõl, a harcban részt vevõ csapatok

erkölcsi, pszichikai állapotától, valamint logisztikai ellátottságától.

A harc fogalma
A harc a fegyveres küzdelem alapvetõ formája, a küzdõ felek fegyvernemi
egységeinek és alegységeinek szervezett összecsapása. Célja az ellenség meg-
semmisítése, csoportosításainak szétzúzása, továbbá fontos körzetek, terepsza-
kaszok, objektumok megtartása vagy birtokbavétele. A harc lehet földi, légvé-
delmi és légi.

A továbbiakban néhány olyan fogalom következik, amelyek nélkülözhetet-
lenek a harc eredményes megvívásához, és egyben a harc tartalmát is jelentik.

A CSAPÁS

A csapás a harc alkotórésze, tartalmának fõ eleme, az ellenség megsemmisí-
tésének legfõbb feltétele. A csapás lényege a fegyverfajták tüzének, valamint 
a csapatoknak az ellenség csoportosítására és objektumaira kifejtett erõteljes
ráhatása.

A TÛZ

A tûz a harc alapvetõ tartalma, a harcfeladat megoldásának sajátos módja, az
erõkkel és eszközökkel mért csapás szerves része, a szárazföldön és levegõben
vívott harcban az ellenség pusztításának alapvetõ eszköze. A tûz hatásossága 
a váratlansággal, a pontossággal és a hozzáértõ vezetéssel érhetõ el.

A MANÕVER

A manõver a harc alkotórésze, a különbözõ tûzcsapásoknak, a csapatok hely-
változtatásának szervezett és meglepetésszerû kombinációja, az erõk és eszkö-
zök legkedvezõbb csoportosításának létrehozása vagy az ellenség megtévesz-
tése céljából.

ÁLTALÁNOS KATONAI ISMERETEK
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A manõver fontosabb céljai:
• az erõfölényben levõ ellenség támadásának elhárításához szükséges csopor-

tosítás létrehozása;
• az ellenség bekerítéséhez és megsemmisítéséhez szükséges csoportosítás

létrehozása;
• az alegységek kivonása az ellenség csapásai alól.

A harci lehetõségek
Vannak olyan mennyiségi és minõségi mutatók, amelyekkel kifejezhetjük azt,
hogy csapataink egy harcfeladatot hogyan és mennyi idõ alatt képesek végre-
hajtani.

Egy katonai szervezet harci lehetõségeit az alábbi tényezõk befolyásolják:
• feltöltöttsége személyi állománnyal és harci technikával;
• a katonai szervezet jellege, a harci technika minõsége, technikai állapota;
• a személyi állomány erkölcsi, pszichikai állapota, kiképzettsége;
• a vezetés hatékonysága;
• lõszer, üzemanyag, élelmezési és egyéb ellátás;
• a terep állapota, az idõjárás, a napszak.

A harci lehetõségek mutatói a tûzerõ, a csapásmérõ erõ, a manõverezõ ké-
pesség és a védettség. A továbbiakban a mutatók közül csak a tûzerõ néhány
jellemzõjét olvashatjátok.

A tûzerõ nem más, mint az alegységek pusztítási képessége, amelyet többek
között a harckocsik, a tüzérség, a páncéltörõ eszközök, a harcjármûvek, a gya-
logsági fegyverek, továbbá a légvédelmi eszközök tüzével hajtanak végre.

A tûzerõ jellemzése a harctevékenység ideje alatt kilõtt lõszermennyiséggel
végrehajtható tûzfeladatok összességével történik.

Az összfegyvernemi harc
Az A) fejezetben már megismertétek a katonai kötelékeket, találkoztatok az össz-
fegyvernemi kötelék fogalmával. A szárazföldi haderõnem csapatainak harca az
összfegyvernemi harc. A nevében is benne van, hogy a harcban a különbözõ
fegyvernemek egyszerre vesznek részt. Az összfegyvernemi harcot a szárazföldi
haderõnem csapatai vívják szoros együttmûködésben a légvédelmi és repülõ
haderõnem valamennyi fegyvernemének, szakcsapatának egységeivel és alegy-
ségeivel. Az összfegyvernemi harcot a benne részt vevõ csapatok egyesített erõ-
kifejtésével, a harckocsik, a gyalogsági harcjármûvek, a tüzérség, a légvédelmi
eszközök, a helikopterek, valamint más fegyverzeti és technikai eszközök alkal-
mazásával vívják meg. Az összfegyvernemi harc fajtái: a védelem és a támadás.

Az összfegyvernemi harc jellemzõi közül néhány:
• határozottság, nagyfokú manõverezés és mobilitás;
• a helyzetek gyors és éles változásai;
• a harctevékenységek széles arcvonalon és nagy mélységben történõ kibon-

takozása;
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• a harctevékenységek gyors végrehajtása;
• bonyolult légi és elektronikai helyzet.

A védelem
Védelmet az alegységek a támadó ellenséggel szemben, elõre elkészített vagy a
harc folyamán elfoglalt és berendezett körletben (támpontban), illetve harcte-
vékenységi körzetben folytatnak.

A védelem céljai többek között a terep természetes és mesterséges akadá-
lyait kihasználva az erõfölényben lévõ ellenség elõrevonásának akadályozása,
támadásának megtörése, jelentõs veszteségokozás, a terep fontos részeinek
megtartása.

A védelem formái:
• a támadó ellenséggel szembeni harc esetén védelmi harcról beszélünk;
• a bekerítést végrehajtó ellenséggel szembeni harc esetén bekerítésben vívott

harcot vívunk;
• az üldözést végrehajtó ellenséggel szemben pedig visszavonulást hajtunk

végre.

A védelmi harc méretei
Minden egyes katonai szervezet a létszáma, fegyverzetének jellemzõi alapján
csak egy bizonyos terület védelmére alkalmas. Ez azért fontos, mert ezekbõl a
lehetõségekbõl adódik össze a nagyobb kötelékek képessége. Ezek a számada-
tok nem hagyhatók figyelmen kívül, és a katonai szakértelemmel nem rendel-
kezõk számára is egyfajta támpontot nyújthatnak az eligazodáshoz.

A RAJÁLLÁS MÉRETEI

A raj által védett rajállás szélessége 70 méter lehet. A rajállásnak nincs mélysé-
ge, a harcjármû tüzelõállása a raj harcárka mögött 50 méterig jelölhetõ ki. A ki-
terjedés a helyzettõl és a tereptõl függõen változhat.

A SZAKASZTÁMPONT MÉRETEI

A szakasztámpont szélessége 400 méterig, mélysége 300 méterig terjedhet.
A rajállások között 100 méterig terjedõ hézagok lehetnek. A hézagokat állan-
dóan figyelés alatt kell tartani, tûzzel és mûszaki zárakkal kell biztosítani.

A SZÁZADTÁMPONT MÉRETEI

A századtámpont szélessége 1500 méterig, mélysége 1000 méterig terjedhet.
A szakaszok között 300 méterig terjedõ hézagok lehetnek.

A ZÁSZLÓALJ-VÉDÕKÖRLET MÉRETEI

A zászlóalj védõkörletének szélessége 5 kilométerig, mélysége 3 kilométerig
terjedhet. A zászlóalj védelmének alapját a századtámpontok képezik. A szá-
zadtámpontok közötti hézag 1500 méterig terjedhet.
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A támadás
A támadás magában foglalja:
• az ellenség pusztítását valamennyi rendelkezésre álló eszközzel;
• a határozott rohamot;
• a csapatok elõretörését az ellenség mélységébe;
• az ellenség élõerõinek foglyul ejtését vagy megsemmisítését;
• az ellenség fegyvereinek és technikai eszközeinek megsemmisítését, vagy

zsákmányul ejtését;
• a kijelölt körletek (terepszakaszok, objektumok) elfoglalását.

A támadás jellemzõi közül fontos kiemelni, hogy amennyiben az ellenség-
nek sikerült az általa elért terepszakaszt mûszakilag berendezni, azt a támadás
során át kell törni. Ennek lényege, hogy a gépesített lövész- és harckocsicsapa-
tok csapásával keskeny szakaszon, kedvezõ irányban, jelentõs erõfölény létre-
hozása után rést ütnek az ellenség védelmében. A sikeres áttöréshez a minõsé-
gi mutatók figyelembevételével jelentõs erõ- és eszközfölényt kell létrehozni.

A roham
A támadás döntõ mozzanata a roham végrehajtása. A roham nem más, mint a
harckocsi- és a lövészalegységek harcrendben végrehajtott, a harcjármûvek és
más fegyverfajták tüzével összehangolt lendületes, megállás nélküli elõretöré-
se az ellenség megsemmisítése céljából. A roham az ellenség támpontjaiba, ál-
lásaiba való betörésig tart.

A lövészalegységek a helyzettõl függõen páncélozott harcrendben (harcjár-
mûvekben tartózkodva) vagy harcjármûbõl kiszállva, a harckocsikat követve,
kombinált harcrendben rohamoznak. A harcjármûvekkel nem rendelkezõ,
vagy a kapott feladat jellegébõl adódóan harcjármûvek nélkül tevékenykedõ
lövészalegységek a rohamot gyalog hajtják végre.

A támadás mérete
A lövész- és a harckocsiszakasz rendszerint 200 méterig terjedõ arcvonalon tá-
mad.

A lövész- és a harckocsiszázad általában 1000 méterig, az áttörési szakaszon
pedig 500 méterig terjedõ arcvonalon támad.

A lövész- és harckocsi-zászlóalj általában 2 kilométerig, az áttörési szaka-
szon pedig 1 kilométerig terjedõ arcvonalon támad.
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FELADATOK
1. A tanultak alapján megközelítõleg számoljátok ki, hogy mekkora terepszakaszt képes

védeni a négy zászlóaljból álló dandár!
2. Vitassátok meg, hogy milyen szempontoktól függ a szakasztámpont szélessége!
3. Véleményetek szerint az összfegyvernemi harc mely jellegzetességeire mutat példát

a 2003-as iraki háborúban végrehajtott amerikai szárazföldi támadás?



48. A katonák tevékenysége a harcmezõn

FELADAT: Gondoljatok vissza az általatok látott háborús filmekre! Hogyan mozogtak a kato-
nák harc közben? Hogyan valósították meg a rejtett mozgást?

A katonák általános kötelmei a harcban
Az összfegyvernemi harcban a katonáknak meghatározó szerepük van. 
A harcfeladatok végrehajtásához a katonáknak el kell sajátítaniuk mindazon
elméleti és gyakorlati ismereteket, amelyek az ellenség legyõzéséhez szüksége-
sek. Az A) fejezetben megismertétek a katonák kiképzésének rendszerét, an-
nak fõbb elemeit. Az ott leírtak elsajátításával és begyakorlásával, valamint fo-
lyamatos szinten tartásával készítik fel a katonákat a harc eredményes megví-
vására.

A harcfeladat eredményes végrehajtása érdekében a katona fontosabb fel-
adatai az alábbiak:
• ismerje a saját, valamint a raj feladatát;
• tökéletesen ismerje, és mesterien alkalmazza fegyverét, harceszközét;
• a szükséges mértékben ismerje az ellenség eszközeinek (harckocsik és pán-

célozott harcjármûvek, légi támadóeszközök) adatait, felismerhetõ jelzéseit,
sebezhetõségét;

• legyen bátor, kezdeményezõkész és segítse társait a harcban;
• sérült társát részesítse elsõsegélyben, és tegyen meg mindent annak érdeké-

ben, hogy biztonságos helyre jusson.
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ÖSSZEFOGLALÁS
A harc a fegyveres küzdelem alapvetõ formája, a küzdõ felek fegyvernemei egységeinek
és alegységeinek szervezett összecsapása.

A harc célja az ellenség megsemmisítése, csoportosításának szétzúzása, továbbá
fontos körzetek, terepszakaszok, objektumok megtartása vagy birtokbavétele.

Az összfegyvernemi harcot a szárazföldi haderõnem csapatai vívják a légvédelmi és
repülõ haderõnem csapataival együttmûködésben.

Az összfegyvernemi harc fajtái a védelem és a támadás.
A védelem célja az erõfölényben lévõ ellenség elõrevonásának akadályozása, táma-

dásának megtörése, jelentõs veszteségokozás, a terep fontos részeinek a megtartása.
A támadás döntõ mozzanata a roham végrehajtása.

1. Melyek a katonák fontosabb kötelmei a harcban?
2. Hogyan kell mozogni a harcmezõn?
3. Mikor kell alkalmazni a szökellést és kúszást?
4. Hogyan kell végrehajtani a rohamot?



A katonák mozgásmódjai a harcmezõn
Gyalog végrehajtott harctevékenység során a harcmezõn az alábbi mozgásmó-
dokat különböztetjük meg:
• gyors lépés; • futás egyenes vagy hajlított járásban;
• szökellés; • kúszás.

A mozgásmódok közül a gyors lépést, a futást a roham végrehajtásakor kell
alkalmazni. A szökellést és kúszást az ellenség rejtett megközelítése, valamint
az ellenség tüzétõl való védelem érdekében kell alkalmazni.

A szökellés
A szökellés megkezdése elõtt a katona válassza ki mozgásának az útvonalát,
a légzési pihenõre alkalmas fedett helyeket. A vezényszó elhangzása után 
„Indulok!” vagy „Megyek!” kiáltással figyelmeztetnie kell a biztosítását végzõ
társait. Gyors felugrás után lendületesen fusson elõre, az ellenség tüzétõl és 
a terepviszonyoktól függõen 15-20 lépést tegyen meg. A légzési pihenõhely 
elérésekor futásból feküdjön le, és azonnal kússzon oldalra. Az oldalra kúszás
azért szükséges, mert az ellenség az utolsó ismert helyére fog tüzelni. A ki-
választott hely elérésekor fel kell készülnie a tüzelésre, és hangos „Biztosítok!”
kiáltással jeleznie kell a társa számára, hogy õ is megkezdheti a szökellést.

A kúszás fajtái

LAPOS KÚSZÁS

A katona szorosan fekszik a földön, jobb kezé-
vel fogja a fegyvere hevederét a felsõ résznél, 
és azt jobb alkarjára fekteti. Felhúzza a jobb lá-
bát, és ezzel egy idõben a lehetõ legtávolabbra
nyújtja elõre a bal kezét. A felhúzott lábával el-
löki magát, ezzel testét elõre tolja, majd felhúz-
za a másik lábát, elõre nyújtja a másik kezét. Eb-
ben a sorrendben folytatja a mozgást, közben 
a fejét nem emeli magasra.

NÉGYKÉZLÁB KÚSZÁS

A katona letérdel, és alkarjára vagy kézfejére támaszkodik. Ezzel egy idõben a
behajlított jobb lábát a melle alá húzza, és a bal kezét elõre nyújtja. Testét elõre-
tolja úgy, hogy jobb lába teljesen kiegyenesedjen. Maga alá húzza a másik be-
hajlított lábát, és a másik kezét elõrenyújtva ugyanebben a sorrendben folytatja
az elõremozgást.

OLDALKÚSZÁS

A katona a bal oldalára fekszik, elõre húzza térdben behajlított bal lábát. A bal
alkarjára támaszkodva jobb lábának sarkával testéhez a lehetõ legközelebb tá-
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48a A kúszás gyakorlása



maszkodik a földhöz. Jobb lábát kinyújtva tolja elõre testét anélkül, hogy bal lá-
ba helyzetén változtatna. Ugyanebben a sorrendben folytatja a mozgást. Fegy-
verét a bal combjára fektetve, jobb kezében tartja.

49. Ismétlõ foglalkozás

� A harc a fegyveres küzdelem alapvetõ formája, a küzdõ felek fegyvernemi
egységeinek és alegységeinek szervezett összecsapása. Célja az ellenség meg-
semmisítése, csoportosításának szétzúzása, továbbá fontos körzetek, terepsza-
kaszok, objektumok megtartása vagy birtokbavétele.

� A csapás a harc alkotórésze, az ellenség megsemmisítésének legfõbb feltéte-
le. A csapás lényege a fegyverfajták tüzének, valamint a csapatoknak az ellen-
ség csoportosítására és objektumaira egy idõben kifejtett erõteljes ráhatása.

� A tûz a harcfeladat megoldásának sajátos módja, az erõkkel és eszközökkel
mért csapás szerves része, a szárazföldön és levegõben vívott harcban az ellen-
ség pusztításának alapvetõ eszköze.

� A manõver a harc alkotórésze, a különbözõ tûzcsapásoknak és a csapatok
helyváltoztatásának szervezett és meglepetésszerû kombinációja, az erõk és
eszközök legkedvezõbb csoportosításának létrehozása az ellenség megtévesz-
tése céljából.

� A harci lehetõség megmutatja, hogy csapataink egy harcfeladatot hogyan,
és mennyi idõ alatt képesek végrehajtani. Mutatói a tûzerõ, a csapásmérõ erõ, 
a manõverezõ képesség és a védettség.
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FELADATOK
1. Soroljatok fel a tanultakon kívül további feladatokat és elvárásokat, amelyek vélemé-

nyetek szerint harcban a katonákkal szemben megfogalmazhatók!
2. A tananyagban leírtak alapján próbáljátok meg végrehajtani a szökellést és a kúszás

különbözõ formáit!

ÖSSZEFOGLALÁS
A harcfeladatok sikeres végrehajtásához a katonáknak el kell sajátítaniuk mindazon el-
méleti és gyakorlati ismereteket, amelyek az ellenség legyõzéséhez szükségesek.

A katonának ismernie kell feladatát, fegyverét, harceszközét, a szükséges mérték-
ben az ellenség eszközeinek adatait, felismerhetõ jelzéseit, sebezhetõségét.

A katonák mozgásmódjai a harcban a gyors lépés, a futás egyenes vagy hajlított já-
rásban, a szökellés és a kúszás.



� A védelem céljai többek között a terep természetes és mesterséges akadá-
lyait kihasználva az erõfölényben lévõ ellenség elõrevonásának akadályozása,
támadásának megtörése, jelentõs veszteségokozás, a terep fontos részeinek 
a megtartása.

� A támadás magában foglalja az ellenség pusztítását, a rohamot, a csapatok
elõretörését az ellenség mélységébe, az ellenség élõerõinek foglyul ejtését vagy
megsemmisítését, az ellenség fegyvereinek, technikai eszközeinek megsemmi-
sítését vagy zsákmányul ejtését, a kijelölt körletek visszafoglalását.

	 A harcfeladatok sikeres végrehajtásához a katonáknak el kell sajátítaniuk
mindazon elméleti és gyakorlati ismereteket, amelyek az ellenség legyõzésé-
hez szükségesek.


 A katonának ismernie kell feladatát, fegyverét, harceszközét, a szükséges
mértékben az ellenség eszközeinek adatait, felismerhetõ jelzéseit, sebezhetõ-
ségét.

� A katonák mozgásmódjai a harcban a gyors lépés, a futás egyenes vagy haj-
lított járásban, a szökellés és a kúszás.

A BÉKETÁMOGATÓ MÛVELETEK ALAPJAI

50. A béketámogatás kialakulása és feladatai

FELADAT: Napjainkban egyre gyakrabban találkozunk a hírekben olyan esetekkel, amikor kato-
nai erõket alkalmaznak békében. Gyûjtsétek össze, milyen esetekben lehet szükség fegyveres
erõkre a békés állapotok biztosításához!
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FELADATOK
1. Soroljátok fel a harc törvényszerûségeit!
2. Mi a harc fogalma?
3. Fogalmazzátok meg az összfegyvernemi harc lényegét!
4. Soroljátok fel a harci lehetõségek összetevõit!
5. Melyek a katonák általános kötelességei a harcban?

1. Milyen helyzetben van szükség békefenntartó erõkre?
2. Milyen szervezeti keret, jogi háttér biztosítja ezeknek a tevékenységeknek, mûvele-

teknek a végrehajtását?
3. Melyek a legfontosabb békefenntartó mûveletek?
4. Hogyan szabályozzák a békefenntartó erõk mûködését?



Két példa nemzetközi katonai erõk békében történõ alkalmazására
1992 decemberében amerikai tengerészgyalogosok szálltak partra Szomáliá-
ban, hogy biztosítsák a nemzetközi segélyszervezetek által küldött élelmiszer-
és gyógyszerszállítmányok célba jutását és szétosztását. A „Sólyom végve-
szélyben” címû amerikai film ezt a küldetést dolgozta fel.

Amikor a Marian ciklon lecsapott Bangladesre 1991. április 29-30-án, több
mint 139 000 ember vesztette életét egyetlen éjszaka alatt. A Marian elvonulá-
sát követõen ez a folyó-deltában fekvõ, nagyon szegény ország még ennél a
pusztításnál is nagyobb tragédiával nézett szembe: a pusztítás okozta környe-
zetben szennyezetté vált az ivóvíz, és halottak tízezrei maradtak temetetlenül.
Mindezek miatt halálos járvány kialakulása és tömeges éhínség veszélye fe-
nyegetett. A bangladesi miniszterelnök segélyfelhívására a nemzetközi szerve-
zetek és egyes országok vezetõi azonnal reagáltak: nagyszabású segélyakciót
indítottak. A sérültek kimentését, a gyógyszer- és élelmiszer-szállítmányok cél-
ba juttatását a térségbe települt katonai erõk és a nemzetközi polgári szerveze-
tek is segítették. Az összehangolt akciók együttesen megszámlálhatatlan em-
beri életet mentettek meg.

A béketámogatás fogalma
Mint a fenti két példából is látjuk, elõfordulhatnak olyan helyzetek, amikor ka-
tonai erõkkel és eszközökkel kell segítséget nyújtani egy régióban vagy egy or-
szágban beállt kedvezõtlen helyzet megoldásához. A katonai erõk alkalmazá-
sának céljait ilyenkor a politikai szervezetek határozzák meg.

Katonai szempontból békemûveleteknek nevezzük azokat a tevékenysége-
ket, ahol a béke, a biztonság, az emberi jogok tiszteletben tartása, a független-
ség megõrzése érdekében hozott politikai döntések megvalósítása érdekében
katonai erõket és eszközöket alkalmaznak.

A béketámogató mûveletek azok a tevékenységek, amelyek végrehajtásával
elérhetõ, hogy a kikényszerített, vagy a vállalt békeállapot egy térségben fenn-
tartható legyen.

A béketámogatás célja
Az ENSZ alapokmánya alapján a béketámogatás céljait a következõképpen ha-
tározhatjuk meg:
• a nemzetközi béke és biztonság megõrzése;
• a nemzetek közötti baráti viszony fejlesztése;
• a nemzetközi kérdések és az emberi jogok tiszteletben tartásának megoldá-

sában való közremûködés;
• a nemzetek közös mûveleteinek összehangolása.

FELADAT: Tanulmányozzátok az ENSZ alapokmányát, és beszéljétek meg az abban foglal-
takat!
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A béketámogató mûveletek kategóriái
A béketámogató eljárásokat 1992-ben az ENSZ fõtitkárának jelentése, illetve az
ahhoz 1995-ben kiadott kiegészítés foglalja rendszerbe. Ezek szerint a követ-
kezõ békemûveletek léteznek: megelõzõ diplomácia, béketeremtés, békefenn-
tartás, békekikényszerítés, békeépítés, humanitárius segélynyújtás.
• A megelõzõ diplomácia az ENSZ meghatározása szerint: „A felek között fel-

merülõ viták megelõzésére, a meglévõ vitás kérdések konfliktussá válásának megelõ-
zésére, és amikor a konfliktus bekövetkezik, annak továbbterjedésének megakadályo-
zására hivatott intézkedések.”
Eszközei közé tartoznak a bizalomerõsítõ intézkedések, információgyûj-
téssel vagy tényfeltáró bizottságok kiküldésével kialakított korai elõrejelzé-
sek, esetenként katonai erõ megelõzõ telepítése és demilitarizált övezetek
létrehozása.

• A béketeremtés fogalma, amely szigorúan diplomáciai úton történik az
ENSZ meghatározása szerint: „Az egymással szembenálló ellenséges felek meg-
egyezésre bírása, alapvetõen olyan békés eszközökkel, amelyekrõl az ENSZ Alapok-
mány VI. szakasza rendelkezik.”

• A békefenntartás az ENSZ meghatározása szerint: „ENSZ jelenlét telepítése a
helyszínre valamennyi érintett fél egyetértésével, rendszerint ENSZ katonai és/vagy
polgári rendõri, valamint polgári személyi állomány bevonásával.”
Ezekben a missziókban a katonák vagy fegyvertelenek, vagy könnyû fegy-
verzetûek. Esetenként rendõröket, technikusokat, megfigyelõket is tartal-
mazó erõk vesznek részt a békefenntartásban.

• A békekikényszerítés az ENSZ meghatározása szerint: „Valamelyik ellensze-
gülõ hadviselõ fél arra történõ kényszerítése, hogy az ENSZ Biztonsági Tanács köve-
teléseinek eleget tegyen.”
Rendszerint akkor kerül végrehajtásra, ha a konfliktusban érintett felek,
vagy az egyik fél nem egyezik bele a béke érdekében hozott diplomáciai,
gazdasági, katonai kényszerítõ intézkedések alkalmazásába. Ilyen célra
a harci tevékenységek végrehajtására is alkalmas katonai erõket jelölnek ki.

A békeépítés a konfliktust, vagy a háborút követi. Azokat a támogatási, újjá-
építési eljárásokat foglalja magában, amelyekkel megakadályozható a konflik-
tus újbóli kirobbanása, illetve amelyekkel megerõsíthetõ és tartósítható a béke.
A békeépítés közé tartozik a kormányzás támogatása, a törvényesség és a rend
helyreállításában való közremûködés, a választások elõkészítésének felügyele-
te, fegyverek begyûjtése, közigazgatási, egészségügyi, oktatási intézmények és
szolgáltatások újjászervezése, szétrombolt infrastruktúra újjáépítése.

A humanitárius segítségnyújtás olyan segélyakció, amely az egyes ember-
hez fûzõdõ jogokon alapul. Ilyenkor a rászoruló emberek az életük megmenté-
se vagy az emberi méltóságuk megõrzése érdekében kapnak támogatást nem-
zeti vagy nemzetközi szervezetektõl, valamint nem-kormányzati szervektõl.

Mint látható, a békemûveletek átfogják a béke megõrzése és helyreállítása
érdekében végrehajtott politikai, katonai tevékenységeket.
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A békemûveletek általában nagyfokú szervezettséget, nagy mennyiségû és
különleges felszerelést igényelnek. A civil szervezetek rendszerint nem rendel-
keznek ezekkel és az ezeket alkalmazni tudó személyzettel. Ezért van sokszor
szükség a hadseregek erõinek bevonására. A haditevékenységektõl eltérõ fel-
szerelés kezelése, a katonai eljárásoktól eltérõ tevékenységi módok alkalmazá-
sa kiegészítõ felkészülést igényel a katonáktól is.

A békemûveletek kialakulása
Az elsõ együttmûködési megállapodások a háború megelõzésére, a katonai
erõk alkalmazására vonatkozó nemzetközi normák ellenõrzésére az 1899-ben
és az 1907-ben megtartott hágai konferenciákon születtek meg.

Az elsõ világháborút követõen a párizsi békekonferencián (1919–1920) létre-
hozták a Nemzetek Szövetségét (Népszövetség). Az új szervezet alapító okmá-
nyában – Egyezségokmány – a felek kötelezettséget vállaltak a háború elkerü-
lésére. Arra kötelezték a tagállamokat, hogy a háború indítása elõtt próbálkoz-
zanak békés megoldással (1928. Párizsi Szerzõdés). A Népszövetség fontos
szerepet játszott néhány ország gazdasági stabilizációjában is (Görögország,
Ausztria, Magyarország).

A II. világháborút követõen 51 ország 1945. június 26-án aláírta az ENSZ
Alapokmányát. Az Alapokmányban béketámogatásról még nincs szó. A Szov-
jetunió és az USA éles szembenállása és nagyhatalmi rivalizálása sokáig meg-
akadályozta az ENSZ Biztonsági Tanácsát abban, hogy hatékonyan alkalmazza
a béketámogató eljárásokat. Ennek az volt az oka, hogy az egyik vagy a másik
nagyhatalom a legtöbbször megvétózta az ilyen jellegû döntéseket. Ennek kö-
vetkeztében a békemûveletek általában csak a tûzszüneteket követõ békeálla-
pot megtartására, illetve a helyzet rendezésének segítésére korlátozódtak. Az
elsõ békefenntartói mûvelet az ENSZ fennhatósága alatt 1956-ban kezdõdött,
és 1967-ig tartott a Sínai-félszigeten, a Gázai övezetben.

Változás 1988-ban következett be: a Szovjetunió és a szocialista szövetségi
rendszer széthullásával a nagyhatalmak szembenállásán alapuló világrend
megszûnt. Azóta megindult az együttmûködés, rendszeressé vált a nemzetkö-
zi szerepvállalás. A béketámogató mûveletek jelenleg is sok helyen folynak.
Magyar megfigyelõk, katonai egységek is tevékenyen részt vesznek a jelen bé-
kemûveleteiben. Ezekrõl a Magyar Honvédség missziós szerepvállalása címû
részben már korábban is olvashattatok.

ÁLTALÁNOS KATONAI ISMERETEK

185

FELADATOK
1. Alkossatok csoportokat, és tervezzétek meg, milyen erõket használnátok egy árvíz el-

hárítása során!
2. Gyûjtsetek példákat a sajtóból az éhezõk, a katasztrófasújtott térségek támogatásá-

val kapcsolatban!



51. A nem háborús mûveletek felosztása és jellemzésük

FELADAT: Gyûjtsétek össze, hogy egy háborúban mit tudnak tenni a katonák a civil lakosság
élete és biztonsága érdekében?

A nem háborús mûveletek lényege
A nem háborús mûveletekre sor kerülhet háborúban is. Ilyen például a polgári
lakosság elszállítása a harcok várható helyérõl vagy a katasztrófák utáni hely-
reállításban való részvétel.

Nem háborús mûveletnek nevezzük azokat a tevékenységeket, amelyek so-
rán békében vagy háborúban a közvetlen harcterületen kívül katonai képessé-
geket (képesség: egy feladat megoldására való alkalmasság) használunk. Ilye-
nek például: légi vagy kétéltû jármûvel történõ szállítási, tábortelepítési, út,
híd, épületépítési vagy víztisztítási képesség.

A mûveletek osztályozása
A következõ mûveletek képezik a nem háborús tevékenységeket: kitelepítõ
mûveletek, humanitárius mûveletek, fegyverzetellenõrzés, kábítószer-ellenes
mûveletek, terrorizmus elleni mûveletek, erõdemonstráció, béketámogató mû-
veletek (eljárások), kutató, mentõmûveletek, gazdasági segítségnyújtás, hazai
polgári hatóságok támogatása.

Kitelepítõ mûveletek
A kitelepítõ mûvelet célja, hogy egy veszélyeztetett térségbõl az embereket el-
szállítsák valamilyen biztonságos helyre. Veszélyeztetettséget okozhatnak ter-
mészeti csapások, katasztrófák, várható harci tevékenységek, vagy járvány-
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ÖSSZEFOGLALÁS
Katonai szempontból békemûveleteknek nevezzük azokat a tevékenységeket, ahol a bé-
ke, a biztonság, az emberi jogok tiszteletben tartása, a függetlenség megõrzése érdeké-
ben hozott politikai döntések megvalósítása érdekében katonai eszközöket alkalmaznak.

A békemûveletek leggyakrabban az ENSZ zászlaja alatt történnek.
Az egyes mûveleteket külön-külön is végre lehet hajtani.
Nem minden mûveletben kerül alkalmazásra katonai erõ.
A Magyar Honvédség felkérésre részt vesz ilyen mûveletekben.
A Magyar Honvédség szervezetei a NATO keretében is részt vesznek béketámogató

mûveletekben.

1. Mit nevezünk nem háborús mûveleteknek?
2. Milyen tevékenységek tartoznak ide?
3. Miért katonák végzik?
4. A katonákon kívül még kik vehetnek részt benne?



ügyi okok. Ilyen volt például a Katrina hurrikán okozta katasztrófa miatti kite-
lepítés 2005 augusztusában, Floridában.

A kitelepítõ mûveletek során a kitelepítetteket rendszerint ideiglenes szállá-
sokon vagy tábori körülmények között helyezik el. Az elhelyezésben és az ellá-
tásban részt vesznek állami szervezetek, mint például: a rendõrség, katonaság,
katasztrófavédelem, és nem állami szervezetek, ilyen például a Vöröskereszt.

A katonai erõk ebben a mûveletben felhasználják szállítási képességüket, il-
letve táborok telepítésével, õrzésével kapcsolatos feladatokat láthatnak el.

Humanitárius mûveletek
Azokat a mûveleteket, amelyekben közvetlenül az embereknek nyújtunk se-
gítséget, humanitárius mûveleteknek nevezzük.

A humanitárius mûveletek célja: a szenvedés megakadályozása, illetve
csökkentése.

A mûvelet több feladatrendszerre osztható: élelmezési segítségnyújtás, ka-
tasztrófa megelõzése vagy következményeinek felszámolása, egészségügyi, jár-
ványügyi feladatok végrehajtása. Humanitárius feladatokat külföldi területe-
ken az ENSZ felhatalmazására, vagy egy adott ország kérésére hajtanak végre.

A katonák a humanitárius feladatok végrehajtása során a kitelepítõ mûvele-
tekhez hasonlóan szállítási feladatokat látnak el, mûszaki erõvel vesznek részt 
a katasztrófák felszámolásában, egészségügyi laboratóriumokkal pedig a jár-
ványügyi feladatok megoldásában (vírustörzs-megállapítás, oltóanyag-elõállí-
tás). Katonákat küldenek a fizikai erõvel megoldandó feladatok (pl. õrzés-véde-
lem), orvosokat az egészségügyi feladatok (pl. vizsgálat, kezelés) végrehajtására.

Fegyverzetellenõrzés
Az 1970-es évekre a felhalmozott rakéta- és atomfegyverek mennyisége, ható-
távolsága és hatóereje elképesztõ méreteket öltött. Az egymással szemben fel-
sorakoztatott atomfegyverek erejét már abban mérték, hogy hányszor tudnák
megsemmisíteni a Földet. A veszélyes és abszurd helyzetet érzékelve a két
szembenálló nagyhatalom, az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió
1972-ben megállapodást kötött egymással. A SALT-1-nek nevezett (Strategic
Arms Limitation Talks – Tárgyalások a stratégiai fegyverek korlátozásáról) do-
kumentumban vállalták, hogy nem telepítenek rakétaelhárító rakétarendszert,
és korlátozzák a kilövõállások és a radarok számát.

Ettõl az idõszaktól kezdve beszélünk modern fegyverzetellenõrzésrõl. 
A fegyverzetellenõrzés területén különösen kiemelkedik a CFE szerzõdés
(Conventional Armed Forces in Europe – hagyományos fegyveres erõk Euró-
pában), amelyet 1990. november 19-én írtak alá Párizsban. 1999 novemberében
aláírták ennek kibõvített változatát, amelyet CFE-II-nek is neveznek.

E szerzõdések szerint az ellenõrzéshez, illetve a fegyverzetek csökkentésé-
nek végrehajtásához olyan speciális szakértõ csoportok kijelölése szükséges,
amelyek ismerik a fegyverek típusait, és képesek a kivont harci eszközöket
használhatatlanná tenni. Ilyen tudással leginkább a katonák rendelkeznek.
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A katonák így fontos megfigyelõi, szakértõi feladatokat látnak el az ellenõrzést
végrehajtó bizottságokban.

Kábítószer-ellenes mûveletek
Azokat a mûveleteket, amelyek a kábítószer elõállítása és terjesztése ellen irá-
nyulnak, kábítószer-ellenes mûveleteknek hívjuk.

Ezek célja a kábítószerek termesztési, elõállítási helyeinek felderítése és
megsemmisítése, terjesztésének megakadályozása, a lehetséges fogyasztók kö-
rének befolyásolása, a kábítószer-fogyasztás elleni tevékenység folytatása.

A katonai kötelékek technikai berendezései (mûholdak, felderítõ repülõgé-
pek, felderítõ szervek) lehetõvé teszik a termelõhelyek felderítését, támogatást
tudnak nyújtani a termelõhelyek rombolásához és megsemmisítéséhez. A had-
seregen belüli kábítószer-ellenes tevékenység során tájékoztatást adnak a kábí-
tószerek fajtáiról, káros hatásaikról, rendszeres szûréssel felderítik a kábító-
szer-fogyasztókat.

Terrorizmus elleni mûveletek
Terrorizmus elleni mûveleteknek nevezzük azokat a tevékenységeket, ame-
lyek során az erõszakos cselekményeket elkövetõ terrorista személyeket és cso-
portokat felderítik, mûködési lehetõségeiket megszüntetik, tevékenységük ha-
tását csökkentik. A katonai kötelékek a terrorizmus elleni mûveletekben aktív
végrehajtással, és passzív tevékenységgel vesznek részt.

Aktív végrehajtásról akkor beszélünk, ha a katonák hadi eszközeiket hasz-
nálva megsemmisítik a terrorista csoportokat, felszámolják az azok mûködésé-
hez szükséges létesítményeket, például a titkos fegyverraktárakat, továbbá fel-
derítik, és mûködésképtelenné teszik a terroristák által elhelyezett bombákat.

Passzív tevékenységet jelent a laktanyák, a fegyver- és lõszerraktárak védel-
me. Ez azért nagyon fontos, hogy a terrorista tevékenységre készülõk ne tudja-
nak fegyverhez, robbanóanyaghoz jutni. Ebben a tevékenységben fontos sze-
repet játszik az EÁP és a járõr is.

Erõdemonstráció
Az erõdemonstráció megelõzõ lépésként alkalmazott békekikényszerítõ tevé-
kenység. Ilyenkor a demonstráló fél katonai erejét látványosan felvonultatja,
hogy ezzel rettentse el a szembenállót esetleges támadó szándékától, vagy rá-
bírja a szerzõdésben vállaltak betartására.

A kikényszerítõ erõt lehet mutatni gyakorlatok végrehajtása során, a kato-
nai erõk feladatra történõ nyílt felkészítésével, katonai kötelékeknek a konflik-
tus közelébe történõ áttelepítésével.

Békekikényszerítõ mûveletek
Békekikényszerítésrõl akkor beszélünk, ha katonai erõvel, blokád vagy harci
tevékenység alkalmazásával kényszerítjük a szemben álló feleket a béke hely-
reállítására. A békekikényszerítõ mûveletek gyakran valódi háborút jelentenek
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egy adott térségben. A békekikényszerítõ mûve-
leteket ENSZ felkérésre hajtják végre, az ENSZ
BT (Biztonsági Tanács) határozata alapján.

Béketámogató mûveletek
A béketámogató mûveletek azok a tevékenysé-
gek, amelyek végrehajtásával elérhetõ, hogy a
kikényszerített vagy a vállalt békeállapot egy
térségben fenntartható legyen.

Céljai lehetnek: a béke megõrzése egy adott
térségben, az országok önrendelkezési jogának
biztosítása, a személyek személyi szabadságá-
nak garantálása, a demokratikus rend fenntar-
tása és feltételeinek biztosítása.

Mûveletei lehetnek: béketeremtés (konflik-
tus utáni tevékenység), békefenntartás, (a konf-
liktusok megelõzése vagy a válság elmélyülésé-
nek megakadályozására irányuló tevékenység), békekikényszerítés, békeépítés
(konfliktusok megelõzésére irányuló tevékenység).

Gazdasági segítségnyújtás
A gazdasági segítségnyújtásnál látszik legjobban, hogy a békemûveletek alap-
vetõen politikai, gazdasági célokért zajlanak. A gazdasági segítségnyújtás so-
rán egy adott régió stabilizációjának megõrzése érdekében gazdasági támoga-
tást adnak az ott lévõ országok és emberek számára.

A támogatás része lehet épületek, létesítmények (például: hidak, utak) épí-
tése. E feladatok végzéséhez igénybe vehetnek katonai erõket és eszközöket is.

Hazai polgári hatóságok támogatása
A hazai polgári hatóságok támogatása sokat vitatott feladat: alkalmazható-e a
katonai erõ az országon belül bizonyos feladatokra? Valójában valamilyen mó-
don minden ország alkalmazza a katonai erõt hazai területen is. A Magyar Köz-
társaság alkotmánya is biztosítja ezt a lehetõséget a minõsített idõszakokban.

A világ más tájain is van erre példa: az amerikai Nemzeti Gárdát számos al-
kalommal vetették be belsõ katasztrófahelyzet, vagy belsõ konfliktus idején. 
A feladat ilyen esetekben a normál mûködési rend, valamint az emberek za-
vartalan napi tevékenységének biztosítása, egyes kiemelten fontos objektum
védelme (például a városi víztározók õrzése).
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Például az Öböl-háborúra
adott felhatalmazás 
a következõket tartalmazta:
660. Határozat (1990) Irak 
azonnali és feltételnélküli csapat-
kivonását követeli Kuvait 
területérõl. Ehhez csatlakozva 
a 678. Határozat feljogosítja 
a tagállamokat, hogy minden
szükségest megtegyenek az elõbb
említett határozat fenntartására
és végrehajtására, illetve 
a nemzetközi béke és biztonság
helyreállítása érdekében 
a területen. Ezt követõen került
sor a katonai erõ alkalmazására
az iraki csapatok kiszorítására
Kuvait területérõl (1991).

FELADATOK
1. Hogyan mûködtetnétek egy menekülttábort? Alkossatok kis csoportokat, és tervez-

zétek meg!
2. Keressetek békefenntartó eljárásmódokat! Szerintetek az eljárások hogyan járulhat-

nak hozzá a béke fenntartásához?



52. Békefenntartó eljárásmódok

FELADAT: Milyen eseményekre emlékeztek a különbözõ híradásokból, ahol kéksisakos ENSZ-
katonákat láttatok tevékenység közben?

Az ellenõrzõ-áteresztõ pont
A békefenntartói feladatok során a katonák ellenõrzõ-áteresztõ pontokat hoz-
hatnak létre, járõrözhetnek, igazoltathatnak, jármûveket és személyeket kísér-
hetnek, kutathatnak tárgyak, robbanószerkezetek után.

Az ellenõrzõ-áteresztõ pont (rövidítve EÁP) egy olyan telepített létesít-
mény, amelyen keresztül a mozgásban lévõ embereket és technikai eszközöket
átengedik, és az átengedés során ellenõrzik. Ezek a létesítmények egy megha-
tározott ponton kerülnek kialakításra.

Az EÁP telepítésének célja: érzékeltetni a békefenntartó erõk jelenlétét, el-
lenõrizni és nyilvántartani a személyi és gépjármûforgalmat, kiszûrni a terror-
cselekményeket tervezõ személyeket, megelõzni a csempészetet, szükség ese-
tén megakadályozni a területre történõ be- és kijutást.

Az EÁP mûködtetése során végzett tevékenységek: a személyek, jármûvek
megállítása, igazoltatása, a személyek motozása, jármûvek átvizsgálása, a prob-
lémás személyek és jármûvek feltartóztatása, elõállítása.

Személyek és jármûvek igazoltatása
Az igazoltatás során a feltartóztatott személy és jármû okmányainak ellenõrzé-
sét, az okmányok eredetiségének megállapítását hajtják végre. Az okmányok
elõírásoktól való eltérését például azonosító jelek, számok megléte vagy hiánya
alapján lehet megállapítani. Ezenkívül összehasonlítják a fényképet az ok-
mányt felmutató személlyel, kikérdezhetik a vizsgált személytõl az okmány-
ban lévõ adatokat, ellenõrizhetik az okmány tulajdonosának adatait a központi
nyilvántartásokban.
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ÖSSZEFOGLALÁS
A nem háborús mûveletekre nemcsak békében kerülhet sor.
A nem háborús mûveletek része a békefenntartás.
A humanitárius tevékenység a leggyakrabban alkalmazott nem háborús mûvelet.
A kitelepítõ mûveletekkel sok ember életét meg lehet menteni.
A haderõk nemcsak háborúk megvívására alkalmasak, jól alkalmazhatók békében is.

1. Milyen eljárásmódokkal és fogásokkal zajlik a békefenntartás?
2. Hogyan hajtják végre a feladatokat az egyes eljárásmódokban tevékenykedõk?
3. Milyen tevékenységsort végeznek a végrehajtók az igazoltatás során?
4. Hogyan kísérünk egy konvojt (jármû oszlopot)?
5. Mi a keresés, kutatás lényege?



Az igazoltatás több mozzanatra bontható, ezek a következõk: az igazoltatni
kívánt személy, jármû megállítása, az igazoltatást végzõ személy biztosítása, 
a biztosítást végzõk pozíciójának felvétele, az igazoltatott személy, jármû meg-
határozott távolságra történõ megközelítése, közelebb engedése, az okmányok
elkérése és ellenõrzése, az okmányok rendben léte esetén az igazoltatott to-
vábbengedése, ellenkezõ esetben elfogása, elõállítása.

Árulkodó jel lehet az igazoltatott személy ideges viselkedése, egy gyanús
csomag vagy a szokásoktól eltérõ ruházat. Ilyenkor a személyt és a jármûvet is
át kell vizsgálni.

Az ellenõrzõ-áteresztõ pontokon a feladat végrehajtása során a nõk átvizs-
gálását katonanõk végzik. Jármûvek átvizsgálása esetén a jármû alját tükörrel
ellenõrzik, illetve átvizsgálják az utas- és a rakteret is. Az átvizsgálás történhet
technikai felszerelések alkalmazásával is, például hõérzékelõ kamerával. Be-
vonhatnak a tevékenységbe speciálisan kiképzett kutyákat, amelyek képesek 
a kábítószerek és a robbanóanyagok érzékelésére és jelzésére.

Járõrözés
A járõrözés olyan tevékenység, amelynek során a megfigyelést végzõk moz-
gással, vagy ideiglenes megállásokat követõen hajtják végre feladataikat.

A járõr létszáma, ereje, felszerelése az alkalmazás céljától, a feladat jellegétõl
függ. Amennyiben nem kell számolni azzal, hogy a járõrt több fõbõl álló cso-
port is megtámadhatja, akkor elegendõ a kisebb létszám, így a járõr ereje 2 fõ-
tõl 10 fõig terjedhet.

A járõr tevékenységét tiszt, tiszthelyettes, vagy tisztes parancsnok vezeti.
A járõrök viselhetnek lõfegyvert, gumibotot, könnyezést elõidézõ anyago-

kat, összeköttetést biztosító eszközöket. Mozoghatnak gyalog, vagy jármûvön.
A járõr feladatai: felderítés (ismeretet szerezni egy adott szervezetrõl, tevé-

kenységrõl, objektumról), a mozgás megakadályozása vagy biztosítása, szemé-
lyek, csoportok ellenõrzése, a korlátozó intézkedések betartatása, menekülõ
személy (személyek) üldözése, elfogása, közúti létesítmények biztosítása.

Kísérés
A kísérés személyek és/vagy jármûvek (jármûoszlopok) kísérését jelenti.
A személyek kísérését aszerint oszthatjuk fel, hogy elõállított, vagy fontos
(VIP: Very Important Person – nagyon fontos személy) kísérésérõl van-e szó.
Az elõállított (letartóztatott) személy kísérése történhet gyalogosan, gépjármû-
vön, vonaton, repülõgépen.

Gyalogosan történõ kíséréskor a kísérõknek a fegyvereiket készenléti álla-
potba kell helyezni, csõre kell tölteni. A járõrparancsnok vezeti a kísért sze-
mélyt, a járõr tagjai kísérõként 2-3 méterre lemaradva követik õket.

Gépjármûvön történõ kíséréskor, ha két õr van, az elõállított a két õr között
foglal helyet, ha kéttagú a járõr, akkor a járõrtárs a kísérttel a gépjármû hátsó
ülésén ül. Több személy együttes kísérése esetén ügyelnek arra, hogy a kísért
személyek ne beszélhessenek egymással.
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Vonaton történõ kíséréskor lehetõleg külön fülkérõl gondoskodik a járõrpa-
rancsnok. A vonatra mindig a kíséret parancsnoka száll fel elõször, õt követi a
fogoly, majd a kísérõk.

Fontos személy kísérése, biztosítása esetén figyelemmel kell lenni annak te-
vékenységére, ezért a VIP-program tervezésénél jelen van a kíséret parancsno-
ka. A sikeres biztosításhoz, kíséréshez tanulmányozzák a várható mozgás me-
netvonalát, a megállások, rendezvények helyszíneit. A végrehajtáshoz kísérési
tervet készítenek térkép, vázlat, fénykép felhasználásával.

Gépjármûoszlop kísérésekor úgy szervezik meg az oszlop besorolását (beso-
rolás: a jármûvek egymás utáni elhelyezése), hogy az oszlop elején felvezetõ,
biztosító, az oszlop végén biztosító és záró feladatot ellátó jármû és erõ legyen.
Lehetõség szerint a helyi rendõri hatóságokkal együttmûködve megszervezik
a fontos keresztezõdéseknek az oszlop áthaladása idejére történõ zárását.

Keresés, kutatás
Sok esetben szükség lehet egyes területek, létesítmények, épületek átvizsgálá-
sára. Ezt általában fegyveres katonák végzik, akik a feladathoz speciális techni-
kai eszközöket és esetenként nyomozókutyákat is használhatnak.

A keresést személyek, tárgyak (például: robbanóanyagok, kábítószer, illegá-
lis fegyverraktárak) megtalálása céljából folytatják.

A keresés és a kutatás technikai eszközei lehetnek: videóval, technikai érzé-
kelõkkel felszerelt repülõ eszköz (mûhold, repülõgép, helikopter, robotrepülõ-
gép) vagy gépjármû, illetve a katonák személyes felszerelésében lehetnek éj-
szakai látást biztosító berendezések, hõképképzõ eszközök.

A keresés és kutatás végrehajtásához gondoskodnak az átkutatásra kerülõ
terület zárásáról, vagyis arról, hogy az ott lévõ személyek ne tudják a területet
elhagyni, illetve az átvizsgálásra kerülõ területre illetéktelen ne tudjon bejutni.
A terep átvizsgálásának gyalogosan történõ végrehajtásakor a katonák vonal
alakzatot (láncalakzatot) alakítanak meg. Az épületek átvizsgálását a tetõrõl,
vagy ablakokon, illetve ezzel azonos idõben a bejárati ajtókon történõ együttes
behatolással hajtják végre.
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FELADATOK
1. Figyeljétek meg az utcán a rendõrök tevékenységét, amikor igazoltatnak! Kérdezzé-

tek meg szüleiteket, gyûjtsetek információt ezzel kapcsolatban! Beszéljétek meg az
órán, és tanárotok irányításával játsszátok el!

2. Alkossatok csoportot, és gondoljátok át, írjátok vagy rajzoljátok le, ti hogyan oldaná-
tok meg egy jármûoszlop-kísérést, amelyben egy fontos személy utazik! Órán beszél-
jétek meg a terveiteket!



53. Ismétlõ foglalkozás

� Az ENSZ alapokmánya alapján a béketámogatás célja a nemzetközi béke és
biztonság megõrzése, a nemzetek közötti baráti viszony fejlesztése, a nemzet-
közi kérdések és az emberi jogok tiszteletben tartásának megoldásában való
közremûködés, a nemzetek közös mûveleteinek összehangolása.

� A béketámogató eljárásokat 1992-ben az ENSZ fõtitkárának jelentése, illetve
az ahhoz 1995-ben kiadott kiegészítés az alábbiak szerint foglalja rendszerbe:
megelõzõ diplomácia, béketeremtés, békefenntartás, békekikényszerítés, béke-
építés, humanitárius segélynyújtás.

� A nem háborús tevékenységek a kitelepítõ mûveletek, a humanitárius mû-
veletek, a fegyverzetellenõrzés, a kábítószer-ellenes mûveletek, a terrorizmus
elleni mûveletek, az erõdemonstráció, a béketámogató eljárások, a kutató-
mentõ mûveletek, a gazdasági segítségnyújtás, a hazai polgári hatóságok tá-
mogatása.

� A kitelepítõ mûveletek célja, hogy egy veszélyeztetett térségbõl az embere-
ket elszállítsák valamilyen biztonságos helyre. Veszélyeztetettséget okozhat-
nak természeti csapások, katasztrófák, várható harci tevékenységek, vagy jár-
ványügyi okok. A katonai erõk ebben a mûveletben felhasználják szállítási
képességüket, illetve táborok telepítésével, õrzésével kapcsolatos feladatokat
láthatnak el.

� A humanitárius mûveletek közvetlenül az embereknek nyújtanak segítsé-
get, céljai a szenvedés megakadályozása, illetve csökkentése. A katonák a hu-
manitárius feladatok végrehajtása során a kitelepítõ mûveletekhez hasonlóan
szállítási feladatokat látnak el, mûszaki erõvel vesznek részt a katasztrófák fel-
számolásában, egészségügyi laboratóriumokkal pedig a járványügyi feladatok
megoldásában.

� A fegyverzetellenõrzés területén kiemelkedik a CFE szerzõdés, amelyet
1990. november 19-én írtak alá Párizsban. 1999. novemberben aláírták a kibõví-
tett változatát, amelyet CFE-II-nek is neveznek.
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ÖSSZEFOGLALÁS
A békefenntartó eljárások több mûveletet is magukban foglalnak.

A mûveletek között találjuk az EÁP mûködtetését, a járõrözést, az igazoltatást, a kí-
sérést, a keresést és a kutatást.

A tevékenységeket mindig a környezethez igazítva szervezik.
A végrehajtáshoz igénybe vesznek speciális technikai eszközöket, esetenként ku-

tyákat.



� A kábítószer-ellenes mûveletek céljai a kábítószerek termesztési, elõállítási
helyeinek felderítése és megsemmisítése, terjesztésének megakadályozása, a
lehetséges fogyasztók körének befolyásolása, a kábítószer-fogyasztás elleni te-
vékenység folytatása.

	 Terrorizmus elleni mûveleteknek nevezzük azokat a tevékenységeket, ame-
lyek során az erõszakos cselekményeket elkövetõ terrorista személyeket és cso-
portokat felderítik, mûködési lehetõségeiket megszüntetik, tevékenységük ha-
tását csökkentik.


 Az erõdemonstráció megelõzõ lépésként alkalmazott békekikényszerítõ te-
vékenység, amikor a demonstráló fél katonai erejét látványosan felvonultatja,
hogy ezzel rettentse el a szembenállót esetleges támadó szándékától, vagy rá-
bírja a szerzõdésben vállaltak betartására.

� Békekikényszerítésrõl akkor beszélünk, ha katonai erõvel, blokád vagy har-
ci tevékenység alkalmazásával kényszerítjük a szemben álló feleket a béke
helyreállítására.

� Az ellenõrzõ-áteresztõ pont egy olyan telepített létesítmény, amelyen ke-
resztül a mozgásban lévõ embereket és technikai eszközöket átengedik, és az
átengedés során ellenõrzik. Az igazoltatás során a feltartóztatott személy és jár-
mû okmányainak ellenõrzését, az okmányok eredetiségének megállapítását
hajtják végre.

 A járõrözés olyan tevékenység, amelynek során a megfigyelést végzõk moz-
gással, vagy ideiglenes megállásokat követõen hajtják végre feladataikat.

� A kísérés személyek és/vagy jármûvek kísérését jelenti.

� A kutatás célja területek, létesítmények, épületek átvizsgálása. Ezt általában
fegyveres katonák végzik, akik a feladathoz speciális technikai eszközöket, és
esetenként nyomozókutyákat is használhatnak. A kutatást személyek, tárgyak
megtalálása céljából folytatják.
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FELADATOK
1. Soroljátok fel a béketámogató mûveletek fajtáit!
2. Állítsatok össze egy járõrt!
3. Milyen esetekben alkalmazzák a kitelepítõ mûveleteket?
4. Milyen célból jött létre a fegyverzetellenõrzés?
5. Jellemezzétek a terrorizmus elleni mûveleteket!



A LÕELMÉLET ALAPJAI

54. A lövészlõszerek felépítése és jellemzõi

FELADAT: Gyûjtsétek össze közösen, hogy a középkorban milyen lõszereket használtak a har-
cokban! Mi alapján csoportosítanátok õket?

A gyalogsági fegyverek lõszereinek felosztása
A gyalogsági fegyverek lõszereinek két csoportja az éleslõszerek és a kisegítõ
lõszerek.

A 7,62 MM-ES 1943 M ÉLESLÕSZER FELÉPÍTÉSE ÉS RÉSZEI:
• hüvely; • lõportöltet;
• csappantyú; • lövedék;
• hüvelynyak; • váll;
• üllõ; • gyúlyuk;
• gyûrûs horony; • hüvelyfenék.

A hüvely a lõszer valamennyi részét egyesíti, védi a külsõ hatásoktól a lõpor-
töltetet, valamint megakadályozza, hogy a lõporgázok a zár irányába áttörjenek.
A hüvely a lõportöltet elhelyezésére szolgáló hüvelytestbõl, a lövedék rögzíté-
sére szolgáló hüvelynyakból és a fenékbõl áll. A hüvely fenekében van a fészek 
a csappantyú számára, amelynek belsejében az üllõ és a két gyúlyuk található.

A hüvelyben felrobbanó lõportöltet szolgáltatja a lövedék kilövéséhez szük-
séges gáznyomást.

A sárgaréz csészébõl és az abba besajtolt gyúelegybõl, valamint a gyúele-
gyet lefedõ sztaniolból álló csappantyú gyújtja be a lõportöltetet. 

Az éleslõszerek lövedékeinek két csoportja: a normál lövedékek és a külön-
leges lövedékek.

A normál lövedék az élõerõ leküzdésére szolgál, köpenybõl és magból áll. Az
acélmagvas lövedékeknél a mag és a köpeny között közbeesõ ólomburok van.

A különleges lövedékek
A különleges lövedékek közös jellemzõje, hogy az élõerõ leküzdésén kívül más
rendeltetésük is van.

A FÉNYJELZÕ LÖVEDÉK

A fényjelzõ lövedék az ellenség élõerejének leküzdése mellett 800 m-ig terjedõ
lõtávolságban a röppályán világító, szabad szemmel látható nyomot hagy maga
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1. Milyen csoportokra oszthatók fel a lövészlõszerek?
2. Melyek az éleslõszerek és a kisegítõ lõszerek?
3. Milyen részei vannak a 7,62 mm-es 1943 M éleslõszernek?



után. Így lehetõség van tüzelés közben a helyesbítésre és a célmegjelölésre. 
A megkülönböztethetõség érdekében a lövedék fejrésze zöld színûre van festve.

A fényjelzõ lövedék acélköpenyének fejrészében az ólommagon kívül egy
acélperselyben fényjelzõ és gyújtóelegy található. A lövés pillanatában a gyúj-
tóelegy a lõporgáz hatására lángra lobban, majd amikor a lövedék elhagyja a
csõfuratot, a gyújtóelegy meggyújtja a fényjelzõ elegyet. 

A fényjelzõ elegy a röppályán nappal és éjjel is jól látható nyomot biztosít.

A GYÚJTÓLÖVEDÉK

A könnyen gyúló anyagok (faépület, szalma, üzemanyag) meggyújtására szol-
gál. A lövedék csúcsában gyújtóelegy van, amely a becsapódáskor meggyullad.

A PÁNCÉLTÖRÕ LÖVEDÉK

A vékony páncélzattal rendelkezõ célok (páncélautó, páncélozott szállítójár-
mû, repülõgép) leküzdésére használják. Jellemzõje, hogy a lövedék magja na-
gyon szilárd fémbõl készül.

A PÁNCÉLTÖRÕ-GYÚJTÓ LÖVEDÉK

A vékony páncélzattal rendelkezõ célok leküzdése, és a páncél mögött találha-
tó gyúlékony anyag meggyújtására szolgál.

A KISEGÍTÕ LÕSZEREK

Kisegítõ lõszernek nevezzük az oktatólõszert és a vaklõszert.
Az oktatólõszer a katonák kiképzésére és gyakoroltatására szolgál, ezzel gyako-
rolják a tárazást, amikor meghatározott idõ alatt meg kell tölteni a tárat lõszer-
rel. A vaklõszer kiképzési célokat szolgál, a lövés végén csak lõporgáz hagyja el
a fegyver csövét.
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FELADATOK
1. Gondoljátok végig, hogy az elöltöltõs puskáknál hogyan tudták megoldani, hogy a lõ-

por begyulladásakor felszabaduló gázok nagy része a puskagolyóra hasson?
2. Miért volt korszakalkotó jelentõsége a ma ismert lõszerek feltalálásának?

ÖSSZEFOGLALÁS
A lövészlõszerek két csoportját az éles és a kisegítõ lõszerek alkotják.
A 7,62 mm-es 1943M éleslõszerek fõ részei a hüvely, a lõportöltet, a csappantyú,

valamint a lövedék.
Az éleslõszerek lövedékei a normál, a fényjelzõ, a gyújtó, a páncéltörõ, valamint a

páncéltörõ-gyújtólövedék.
Kisegítõ lõszer az oktató- és a vaklõszer.



55. A lövedék röppályájának elemei

FELADAT: Ismételjétek át, amit a gravitációról, a légellenállásról tanultatok! Gondoljátok vé-
gig, hogy mitõl függ az eldobott kõ által leírt pálya!

A lövedék kezdõsebessége
A kezdõsebesség a lövedék mozgási sebessége a csõtorkolatnál. Ez a paraméter
a fegyver harci sajátosságainak egyik legfontosabb jellemzõje. Ugyanazon
fegyvernél a kezdõsebesség növelése a lõtávolság növelését, a lövedék átütõ-,
és ölõhatásának növelését eredményezi. A kezdõsebesség növelése ugyanak-
kor a lövedékre ható külsõ erõk befolyását csökkenti, tehát kedvezõ hatással
van a röppályára is.

A kilõtt lövedékre ható erõk a levegõben:
• a gravitáció; • a légellenállás.

A föld vonzásának hatására a lövedék süllyed, a légellenállás miatt pedig se-
bessége folyamatosan csökken. A lövedék elõtt összesûrûsödik a levegõ, és hul-
lámok keletkeznek. A levegõ részecskéi és a lövedék felülete között súrlódás
lép fel. A lövedék sebességét a fejrész (az összetorlódott levegõ miatti nagy
nyomás) és a fenékrész (a légritkulás és örvénylés miatti kisebb nyomás) közti
nyomáskülönbség is csökkenti.

A légellenállás függ:
• a lövedék sebességétõl; • a levegõ sûrûségétõl;
• a lövedék alakjától; • a lövedék legnagyobb keresztmetszetétõl.

A lövedék mozgása a levegõben
A gravitáció a lövedéket süllyedésre kényszeríti, így a légellenállás a lövedék
tengelyével szöget zárva hat, ezzel orrát felfelé emelve bukdácsolásra kénysze-
ríti. A fegyver csövét huzagolással lát-
ják el, amelynek következtében a lö-
vedék forgómozgást végez, így akadá-
lyozva meg a lövedék felbillenését. 
A lövedék csúcsát azonban a légellen-
állás továbbra is igyekszik felemelni,
így a csúcs kis kört ír le, amelyet lassú
kúpos mozgásnak nevezünk. A löve-
dék súlypontja követi a röppálya gör-
bületét. A lövedék a forgómozgás,
a légellenállás és a gravitáció miatt a
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1. Milyen erõk hatnak a lövedékre repülés közben?
2. Mit értünk röppálya alatt?
3. Melyek a röppálya legfontosabb elemei?

55a Célzás gépkarabéllyal



lõsíktól a forgási irányába tér el – ez az oldalgás. Az oldalgás a lövészfegyve-
reknél annyira jelentéktelen, hogy nem vesszük figyelembe.

A röppálya fogalma
A lövedék súlypontjának útvonalát a levegõben a kirepülési ponttól a találko-
zási pontig röppályának nevezzük. A csõbõl kirepülõ lövedék útját a becsapó-
dásig a levegõben ballisztikus pályán teszi meg. Mivel a kilõtt lövedékre a ne-
hézségi és a légellenállási erõ hat, ezért a mozgási sebessége fokozatosan
csökken, szabálytalan görbét ír le a levegõben, végül sebessége nullává válik.

A röppálya jellemzõi:
• A kezdõsebesség nagyobb, mint a végsebesség.
• A felszállóág hosszabb és laposabb, mint a leszállóág.
• A kirepülési szög kisebb, mint a becsapódási szög.
• A tetõpont közelebb van a találkozási ponthoz, mint a kirepülési ponthoz.
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FELADAT: Keressetek további röppálya ábrázolásokat!
Milyen új röppályaelemeket tudtok még megkülönböz-
tetni?

55b A röppálya elemei
1. kirepülési pont; 2. induló szög;
3. röppálya magasság; 4. felszálló
ág; 5. röppálya tetõpont; 6. leszálló
ág; 7. becsapódási szög; 8. találati
pont; 9. becsapódási pont; 
10. torkolatszint; 11. találkozási
pont; 12. tetõpont távolság;
13. cél távolság; 14. vízszintes
távolság; 15. teljes távolság

FELADATOK
1. A röppálya elemeinek ismeretében rajzoljatok le egy röppályát, és keressetek további

röppályaelemeket!
2. Mit gondoltok, hogyan alakul a röppálya a kis távolságra leadott pisztolylövés esetén?

ÖSSZEFOGLALÁS
A lövedék kezdõsebessége a lövedék mozgási sebessége a csõtorkolatnál.
A kilõtt lövedékre ható erõk a levegõben: a gravitáció és a légellenállás.
A légellenállás függ a lövedék sebességétõl, a levegõ sûrûségétõl, a lövedék alakjától

és legnagyobb keresztmetszetétõl.
A lövedék súlypontjának útvonalát a levegõben a kirepülési ponttól a találkozási pon-

tig röppályának nevezzük.
A röppálya legfontosabb elemei vízszintes lövés esetén: a kirepülési pont, a röppálya

kezdete, a röppálya tetõpontja, a felszállóág, a leszállóág, az emelkedési szög, a kirepü-
lési szög, a becsapódási pont.



56. A lövés

FELADAT: Beszéljétek meg, hogy a lõpor milyen tulajdonságát használják fel a lövéskor! Miért
okoz nagy pusztítást a zárt lakásban bekövetkezõ gázrobbanás?

A lövés jelensége
A lövés egy gyorsan lejátszódó folyamat, aminek eredményeként a lövedék el-
hagyja a fegyver csövét. A lövedék a lõporgázok energiájának hatására repül ki
a fegyver csövébõl. A lövés jelensége jól ismert általános fizikai törvényszerû-
ségeken alapul.

A lövés idõszakai
Az elõzetes idõszak a lõportöltet meggyulladásától a lövedék megindulásáig
tart. A lõporgázok égése állandó térben zajlik. A gáz nyomása ekkor oly mér-
tékben növekszik, ami elegendõ ahhoz, hogy a lövedéket elmozdítsa a helyé-
rõl, és besajtolja a csõ huzagolt részébe. Ezt a nyomást kényszerítõ nyomásnak
nevezzük. A különbözõ fegyvereknél ez elérheti a 250-300 MPa-t.

Az elsõ vagy alapidõszak a kényszerítõ nyomás elérésétõl és a lövedék meg-
indulásától kezdve a lõportöltet égésének befejezéséig tart. A lõportöltet égése
ekkor gyorsan változó (növekvõ) térben történik. Az alapidõszak kezdetén a
lövedék mozgási sebessége még nem nagy a csõben, a gázok térfogata gyorsan
növekszik, nyomása eléri a legnagyobb értéket (3000 MPa). Ezt a nyomást ne-
vezzük maximális nyomásnak. Ezután a lövedék mozgási sebessége gyors nö-
vekedésének következtében a lövedék mögötti tér nagysága a gázfejlõdésnél
gyorsabban növekszik, a nyomás csökkenni kezd.

A második idõszak a lõportöltet elégésének befejezésétõl a lövedék csõbõl
történõ kirepüléséig tart. Ekkor az állandó mennyiségû, erõsen összenyomott
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1. Mi a lövés?
2. Mit tartalmaz a lövés folyamata?
3. Milyen idõszakai vannak a lövésnek?

56a Tüzelési fogások pisztollyal

FELADAT: Keressetek további pisztolytüzelési fogásokat!



és felhevített gáz kitágul. A lövedék mozgási sebességének növekedése a fenn-
álló nyomás, majd a gáz kitágulása következtében történik. A nyomás csökke-
nése a második idõszakban meglehetõsen gyorsan következik be: a csõtorkola-
ti nyomás 600-200 MPa lesz. A rövid csövû fegyvereknél a lövés második idõ-
szaka el is maradhat, mivel a lõportöltet a lövedék csõbõl történõ kirepüléséig
elég.

A harmadik idõszak a lövedék csõfuratból történõ kirepülésével kezdõdik,
és a lövedékre gyakorolt gázhatás megszûnésével fejezõdik be. Más elneve-
zéssel ez a gázok utóhatásának idõszaka, a lõporgáz hatása a lövedékre a csõ-
bõl való kirepülése után. A csõfuratból a lövedék sebességénél gyorsabban ki-
áramló gázok egy bizonyos távolságig (néhány centimétertõl néhány méterig)
nyomást gyakorolnak a lövedékfenékre, és sebességét mindaddig növelik,
amíg a lövedékfenékre gyakorolt gáznyomás a légellenállással egyenértékû
nem lesz.

57. Ismétlõ foglalkozás

� A lövészlõszerek két csoportját az éles- és a kisegítõ lõszerek alkotják. A 7,62
mm-es 1943M éleslõszerek fõ részei a hüvely, a lõportöltet, a csappantyú, vala-
mint a lövedék.

� Az éleslõszerek lövedékei a normál, a fényjelzõ, a gyújtó, a páncéltörõ, vala-
mint a páncéltörõ-gyújtó lövedék. Kisegítõ lõszer az oktató- és a vaklõszer.

� A lövedék kezdõsebessége a lövedék mozgási sebessége a csõtorkolatnál.

� A kilõtt lövedékre ható erõk a levegõben a gravitáció és a légellenállás. 
A légellenállás függ a lövedék sebességétõl, a levegõ sûrûségétõl, a lövedék
alakjától és legnagyobb keresztmetszetétõl.

� A lövedék súlypontjának útvonalát a levegõben a kirepülési ponttól a talál-
kozási pontig röppályának nevezzük.
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FELADATOK
1. Miért és hogyan változik a csõtorkolati nyomás a lövés alatt?
2. Készítsetek magyarázó rajzokat a lövés idõszakairól!

ÖSSZEFOGLALÁS
Lövésrõl akkor beszélünk, amikor a lõporgázok energiájának hatására a lövedék kirepül
a fegyver csövébõl.

A lövés idõszakai: az elõzetes idõszak, az elsõ vagy alapidõszak, a második idõszak,
végül a harmadik idõszak.



� A röppálya legfontosabb elemei vízszintes lövés esetén: a kirepülési pont, a
röppálya kezdete, a röppálya tetõpontja, a felszálló ág, a leszálló ág, az emelke-
dési szög, a kirepülési szög, a becsapódási pont.

� Lövésrõl akkor beszélünk, amikor a lõporgázok energiájának hatására a lö-
vedék kirepül a fegyver csövébõl.

	 A lövés idõszakai: az elõzetes idõszak, az elsõ vagy alapidõszak, a második
idõszak, végül a harmadik idõszak.

TÚLÉLÉSI ISMERETEK

58. A túlélés alapelvei

FELADAT: Gondoljatok vissza egy osztálykirándulásra, vagy egy családi túrára! Volt-e olyan
eset, hogy szomjasan, vagy nagy hidegben kellett sokat gyalogolnotok? Hogyan készülné-
tek fel egy hosszabb gyalogtúrára nagyon meleg, és nagyon hideg idõjárási körülmények
között?

A túlélésrõl általában
A túlélés minden élõlénynek, így az embernek is az egyik legalapvetõbb ösztö-
ne. Fejlõdése során az emberiség mindig igyekezett alkalmazkodni a természeti
körülményekhez. Túl kellett élni az idõjárás viszontagságait, a ragadozókat, biz-
tosítani az élelmet és a vízszükségletet. A modern városi élethez alkalmazkodva
az emberek nagy része távol került a természetes környezettõl, ezért sok olyan
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FELADATOK
1. Soroljátok fel a 7,62 mm-es 1943M éleslõszer fõ részeit!
2. Mi a feladata a hüvelynek?
3. Mi a feladata a lõportöltetnek?
4. Mi a feladata a csappantyúnak?
5. Mit nevezünk a lövedék kezdõsebességének?
6. Milyen erõk hatnak a kilõtt lövedékre a levegõben?
7. Mi a röppálya?
8. Mi jellemzi a felszálló ágat és a leszálló ágat?
9. Mit nevezünk lövésnek?

10. Melyek a lövés idõszakai?

1. Mi a túlélés?
2. Hogyan kerülhetsz ilyen helyzetbe?
3. Milyen nehézségekkel kell szembenézni rendkívüli helyzetekben?
4. Hogyan befolyásolják a különbözõ körülmények a túlélési esélyeket?



képességet veszítettünk el, amely nélkülöz-
hetetlen a természetben való túléléshez.

De mi is az a túlélés? A túlélésen általá-
ban azoknak a tevékenységeknek az összes-
ségét értjük, amelyekhez rendkívüli helyze-
tekben azért folyamodunk, hogy életünket
megóvjuk, testi-lelki épségünket megõriz-
zük, és mihamarabb biztonságos környezet-
be kerüljünk.

A túlélés során a katonát sokféle külsõ és belsõ behatás éri, amelyek hatása
gyakran összeadódik.

A sikeres túléléshez, a változatos helyzetek függvényében sokoldalú képes-
ségekre van szükségünk. Többek között tudnunk kell menedéket készíteni, vizet
és élelmet szerezni, tájékozódni (ahogy azt már a B) fejezetben megtanultátok),
rejtõzködni, akadályokat leküzdeni, elsõsegélyt nyújtani (tanulni fogjátok majd 
az E) fejezetben). A katonának fel kell készülnie a fogság elviselésére és a szökés
végrehajtására is.

A túlélést nagyban befolyásolják a földrajzi viszonyok, az évszak, az idõjárá-
si körülmények, a túlélõk létszáma és összetétele, az ellenség helyzete, a ren-
delkezésre álló anyagok és felszerelések. Nem mindegy, hogy nyáron egy siva-
tagban vagy télen a hegyek között kell küzdeni az életben maradásért.
A különbözõ viszonyok más és más túlélési technikákat igényelnek, amelyrõl
hatalmas szakirodalom áll rendelkezésre. Természetesen mindenre nem lehet
felkészülni, éppen ezért nagyon fontos az alkalmazkodóképesség és a kreativi-
tás. Az alapvetõ technikák és eljárások elsajátításával megnövelhetjük saját és
társaink életben maradási esélyeit.

Bármit is kell túlélned, ki kell alakítanod egy stratégiát, amelyet alapelvként
követve úrrá lehetsz a helyzeten.

A következõkben ismerjük meg az amerikai hadseregben oktatott túlélési
stratégiát!
1. MÉRD FEL A HELYZETET! 

Ha váratlan helyzetbe kerülsz, elõször is a magad és társaid biztonságáról
kell gondoskodnod. Minél hamarabb ki kell kerülnöd a közvetlenül fenye-
getõ veszély hatása alól. Ez a veszély lehet az ellenség, tûzvész, áradás stb.
Ellenõrizd magad és társaidat, hogy nem szenvedtek-e sérülést. Ha szüksé-
ges, nyújts elsõsegélyt. Ellenõrizd a felszerelésedet, mérd fel, mi és milyen
állapotban áll rendelkezésedre.

2. HASZNÁLD MINDEN ÉRZÉKEDET!
Gondolkodj, mielõtt felesleges erõkifejtéseket tennél. Lehet, hogy legjobb,
ha helyben várod meg a segítséget, de készülj fel arra is, hogy neked kell
visszajutnod a saját csapatodhoz. Tervezd meg a mozgásodat, használd
minden érzékedet, és figyelj a környezetedre. Gondolj mindig az alapvetõ
szükségleteidre: a vízre, az élelemre, és a menedékre.
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58a A túlélõt érõ hatások

ELLENSÉG SÉRÜLÉSEK

FÁJDALOMTEREP

IDÕJÁRÁS ÉHSÉG

STRESSZ SZOMJÚSÁG

KIMERÜLTSÉG BIZONYTALANSÁG



3. EMLÉKEZZ ARRA, HOGY HOL VAGY!
Határozd meg a helyzetedet, és ha van térképed, folyamatosan kövesd nyo-
mon a mozgásodat. Minél pontosabban meg kell határoznod, hogy hol
vagy és merre tartasz

4. LÉGY ÚRRÁ A FÉLELMEN ÉS A PÁNIKON!
Túlélési helyzetben az egyik legnagyobb ellenség a félelem és a pánik. Ha
nem tudsz úrrá lenni a félelmeden, akkor nem tudsz megfelelõ helyzetérté-
kelést végezni és helyes döntéseket hozni. Ha többen vagytok, igyekezz biz-
tatni és lelket önteni társaidba. Korábban megszerzett tapasztalataid segít-
hetnek önbizalmat adni.

5. IMPROVIZÁLJ!
Korunk embere megszokta, hogy
mindent készen kap, és minden
dolog valami speciális célra készült.
Rendkívüli helyzetben valószínû-
leg szûkében leszel az eszközök-
nek és az erõforrásoknak, ezért sok
mindent magadnak kell elõállíta-
nod a rendelkezésre álló anyagok-
ból. Légy kreatív: például a sátor-
lapodat felhasználhatod menedék
készítésére, esõvíz és élelem gyûj-
tésére, szállításra stb.

6. TISZTELD AZ ÉLETET!
A modern kor vívmányainak hatására elkényelmesedtünk. Hozzászoktunk,
hogy a nehéz, kényelmetlen dolgokat gépekkel végeztessük el, az ételt, a vi-
zet, a meleget otthonainkban készen kapjuk. Ha túlélési helyzetbe kerülsz,
lehetséges, hogy a legapróbb dolgokért is keményen meg kell küzdened, és
nagy valószínûséggel le kell mondanod néhány olyan dologról, amit addig
természetesnek vettél. Ahhoz, hogy a nehézségek ellenére ne add fel a küz-
delmet, meg kell találnod azokat a motiváló tényezõket, amelyek segítenek
elviselni a mostoha körülményeket, és erõt adnak a további küzdelemhez,
erõsítik az élni akarást. Ilyen motiváció lehet például, ha a szeretteidre gon-
dolsz.

7. TÉGY ÚGY, MINT A HELYBELIEK!
A helyi emberek és állatok viselkedésének, szokásainak tanulmányozásá-
val ötleteket meríthetünk saját szükségleteink fedezésére. Az állatoknak
ugyanúgy szükségük van vízre, élelemre, menedékre, akárcsak nekünk. 
A helyi szokásokhoz való alkalmazkodás segít a fogságba esés elkerülé-
sében.

8. Támaszkodj a józan eszedre, és sajátítsd el az alapvetõ ismereteket!
Rendkívüli helyzetben nagyon nagy szerepe van a kreativitásnak és rögtön-
zésnek, de az alapvetõ technikák ismerete nélkül a túlélési esély nagyon ki-
csi. Gyakorold az alapvetõ eljárásokat normál körülmények között, hogy ha
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58b Szükségfegyver készítése



egyszer szükséged lesz az alkalmazásukra, legyen mire visszaemlékezned.
Ha életedben még száraz fából sem raktál tüzet, hogyan fogod ugyanezt
megoldani szakadó esõben?

59. Felkészülés rendkívüli helyzetekre

FELADAT: Beszéljétek meg, hogy egy utazás során milyen rendkívüli helyzetek állhatnak elõ, és
hogyan lehet ezekre felkészülni!

A túlélésre történõ felkészülés a kiképzés során
A túlélésre történõ felkészülés a katonák kiképzésének része. Különösen fon-
tos területe ez a pilóták, a felderítõk, és a különleges mûveleti katonák felké-
szítésének, hiszen õk gyakran egyedül, vagy kis csoportokban tevékenyked-
nek mélyen az ellenséges vonalak mögött. A kiképzés során elsajátítják 
az alapvetõ technikákat, amelyek bármilyen szituációban alkalmazhatóak. 
Az életszerû felkészítés során a katonák ízelítõt kapnak a túlélés pszichikai ha-
tásaiból is. Ez nagyon fontos, hiszen még a jól begyakorolt mozdulatok végre-
hajtása is nehézséget okozhat, ha stressz alatt kell cselekedniük, vagy fáradtak
és éhesek.
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FELADATOK
1. Soroljátok fel azokat az alapvetõ szükségleteket, amelyekrõl általában gondoskodno-

tok kell a túlélés során!
2. Milyen képességekre lehet szükségetek egy sikeres túléléshez?
3. Soroljatok fel néhány helyzetet, amelyek arra kényszeríthetnek benneteket, hogy túl-

élést folytassatok!
4. Vitassátok meg a megismert túlélési stratégia egyes elemeit! Csoportonként alakítsa-

tok ki fontossági sorrendet, utána pedig hasonlítsátok össze a listákat!

ÖSSZEFOGLALÁS
Túlélésrõl akkor beszélhetünk, ha akaratunk ellenére olyan rendkívüli helyzetben kell
cselekednünk, amikor életünk vagy testi épségünk veszélyben van.

A körülményektõl függõen sokfajta kihívással kell szembenéznünk, amelyek leküzdé-
séhez elsõsorban élni akarásra és sokrétû képességekre van szükségünk.

A helyzet felmérése után a meglévõ tudásunk alapján, a rendelkezésre álló eszkö-
zökkel és kreativitással kell úrrá lenni a helyzeten.

1. Miért kell a katonáknak felkészülni a rendkívüli helyzetekre?
2. Miért fontos a megfelelõ felszerelés összeállítása?
3. Miért kell elõre tanulmányozni a területet, ahol feladatot fogunk végrehajtani?



A terület tanulmányozása
A túlélés szempontjából is nagyon fontos az adott terület tanulmányozása a fel-
adat végrehajtása elõtt. Fel kell mérni a terep és idõjárás sajátosságait, a termé-
szetes és mesterséges veszélyforrásokat. Az éghajlattól és a terepviszonyoktól
függõen a területen többek között lehetnek szélsõségesen hideg vagy meleg
idõszakok, viharok, áradások, lavinák, erdõtüzek. A tájra jellemzõ élõvilág ta-
nulmányozásával megismerkedhetünk a veszélyes állatfajokkal (kígyók, pókok
stb.), az ehetõ növényekkel és állatokkal. A helyi betegségek elleni védõoltások
és gyógyszerek beszerzésével megelõzhetünk számos egészségügyi problémát.

A felszerelés összeállítása
A felszerelés összeállításakor figyelembe kell venni a terület értékelésébõl le-
vont következtetéseket. Az általános felszerelés mellett gondoskodni kell a túl-
élõ felszerelésrõl is. Egy katonai mondás szerint abból élsz, ami a hátizsákod-
ban van, azzal harcolsz, ami a málhafelszerelésedben van, és azzal élsz túl, ami
a zsebeidben van. Tehát a túlélést szolgáló felszerelési tárgyaknak testközelben,
a ruházatban kell lenniük. Ha fogságba kerülsz, az ellenség semmilyen eszközt
nem hagy nálad, ezért az apró dolgokat el is kell rejteni. A legjobb, ha minden-
ki maga állítja össze a túlélõ felszerelését az egyéni igényeinek és a várható kö-
rülményeknek megfelelõen, de akár komplett készletet is lehet vásárolni. Az
alábbiakban egy minimális felszereléslista-változatot láthatsz:
• zsebkés;
• tûzgyújtó eszköz;
• vízfertõtlenítõ tabletta;
• kis iránytû;
• jelzõeszköz (tükör, síp);
• mini lámpa,
• elsõsegély-felszerelés (ragtapasz, láz és fájda-

lomcsillapító, hasfogó);
• vékony drót.

Természetesen nagyon sok változat létezik a túlélõ-felszerelés összeállításá-
ra, a fenti lista további hasznos dolgokkal is kiegészíthetõ. Ügyelni kell arra,
hogy az összes felszerelés kis helyen elférjen. Nem elég összeállítani a felszere-
lést, de gyakorolni is kell az egyes darabok használatát.

FELADAT: Írd össze saját túlélõ-felszerelésedet kiránduláshoz! Akár össze is állíthatod! Vitasd
meg a többiekkel, ki mit tart a legfontosabb felszerelési tárgynak!

Állóképesség
A felkészülés része kell, hogy legyen a fizikai kondíció, az állóképesség fejlesz-
tése. A túlélési esély nagyon nagy mértékben függ a pozitív hozzáállástól és az
élni akarástól, ugyanakkor az edzett szervezet könnyebben elviseli a pszichikai
és fizikai megterheléseket.
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59a Kompakt túlélõ-felszerelés



Túlélési fogások
A túlélési kiképzések során a katonák gyakorolják és elsajátítják az alapvetõ fo-
gásokat. Többek között megtanulnak menedéket építeni, tüzet gyújtani, vizet
tisztítani, élelmet készíteni. A kiképzés során képet kapnak saját képességeik-
rõl és korlátaikról is, ami túlélési helyzetben segíthet a reális helyzetértékelés
kialakításában. Az alapvetõ technikák elsajátítása nagyon fontos része a rend-
kívüli helyzetekre való felkészülésnek, hiszen valós körülmények között ezek
a tapasztalatok jelenthetik a különbséget élet és halál között.

60. Menedékkészítés

FELADAT: Idézzetek fel olyan eseteket, akár a valóságból, akár regénybõl vagy filmélmények-
bõl, amikor a szereplõknek menedéket kellett találniuk vagy készíteniük!

A menedék jelentõsége a túlélésben
Ha arra kényszerülünk, hogy túlélést kell folytatnunk, általában az egyik legel-
sõ feladatunk védelmet találni az idõjárás hatásaival szemben. Hogy ez meny-
nyire sürgetõ, az elsõsorban az idõjárástól, az évszaktól és a fizikai állapotunk-
tól függ. Menedéket általában azért készítünk, hogy megvédjen a csapadéktól,
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FELADATOK
1. Miért fontos az alapos felkészülés?
2. Melyek a különbségek a civil és a katonai túlélés között?
3. Hol célszerû tárolni a túlélõ-felszerelést?
4. Miért fontos a pszichés felkészülés?
5. Kutassatok a filmemlékeitek között! Tudtok-e példát mondani olyan történetekre,

ahol a szereplõk túlélése megfelelõ felkészültségükön múlt?

ÖSSZEFOGLALÁS
Minden lehetséges helyzetre nem lehet felkészülni, de az alapvetõ képességek elsajátí-
tása megnöveli túlélési esélyeinket.

A katonák felkészülésük során a túlélés szempontjából is tanulmányozzák az adott
terület sajátosságait.

A megfelelõ felszerelés kiválasztása, összeállítása és az eszközökkel történõ gyakor-
lás szintén alapvetõ fontosságú része a felkészülésnek.

A fizikai kondíció fejlesztésével és a pszichés felkészüléssel megismerhetjük, és kitá-
gíthatjuk saját képességeink határait.

1. Mikor van szükség menedékre?
2. Mi ellen kell védelmet nyújtania a menedéknek?
3. Milyen helyzetekben lehet azonnal szükség menedékre?
4. Milyen típusú menedékeket lehet készíteni?



a széltõl, a hidegtõl vagy a hõségtõl.
Nemcsak fizikai védelmet nyújt, de
pszichológiai hatása is van. A legegy-
szerûbb menedék is, ahová visszahú-
zódhatunk, pihenhetünk és megte-
remthetjük a túlélés további feltételeit,
biztonságérzetet nyújt.

Menedék típusok
Ha nem kell tartanunk ellenséges te-
vékenységtõl, használhatunk már
meglévõ menedékeket: vadászháza-
kat, barlangokat, jármûroncsokat. A katonáknak a felfedés veszélye miatt álta-
lában kerülniük kell a nyilvánvaló helyeket. Ilyen helyzetben, ha más lehetõség
nincs, magadnak kell menedéket készítened. Csak annyi energiát fektess a
munkába, amennyi feltétlenül szükséges. A menedék típusa attól függ, hogy
mennyi ideig akarod azt használni, milyenek az idõjárási körülmények, hány
személyt kell befogadnia, milyen anyagok és mennyi idõ áll rendelkezésre. 
Az azonnali védelem érdekében építhetsz egy hevenyészett menedéket, amit
késõbb továbbfejleszthetsz.

A menedék helyének kiválasztása
Amikor döntesz a menedék helyérõl, több szempontot is figyelembe kell ven-
ned. Nincs tökéletes hely, mindig az adott körülmények között elérhetõ legal-
kalmasabb helyszínt válaszd ki. Néhány szempont a kiválasztáshoz:
• kerüld a veszélyes helyeket (kõomlás, lavina, áradás, lezuhanó faágak stb.);
• idõjárástól védett helyet válassz (kerüld a szeles hegytetõket, hideg völgye-

ket, vízmosásokat);
• lehetõleg legyen vízlelõhely, tüzelõanyag, építõanyag a közelben;
• fedett helyen legyen, biztosítva a menedék rejtett megközelítését és elha-

gyását.

A helyi lehetõségeket kihasználva szinte bármilyen terep és idõjárási vi-
szony között készíthetsz megfelelõ menedéket. A számtalan lehetõség közül
nézzük meg a leggyakoribb megoldásokat.

Egyszerû menedék készíthetõ sátorlap, poncsó, túlélõfólia, ejtõernyõ vagy
bármilyen vízhatlan anyag segítségével. A képen látható módokon rögzítheted
a sátorlapot vagy az egyéb rendelkezésre álló anyagokat. A szélek rögzítésével
és a középsõ rész megemelésével biztosíthatod a csapadék elvezetését. Ez a faj-
ta menedék különösen akkor hasznos, ha gyorsan van szükséged fedett hely-
re, vagy mozgásban vagy, és mindig máshol táborozol le.

Ha semmilyen mesterséges anyag nem áll rendelkezésre, akkor ágakból kü-
lönbözõ vázszerkezeteket készíthetsz, amelyet faágakkal, levelekkel, náddal,
fakéreggel stb. fedhetsz be. A fedõanyagot tetõcserépszerûen, mindig alulról
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60a Katona túlélési gyakorlaton



fölfelé haladva fûzd be a váz vízszintes ágai közé úgy, hogy legalább felerész-
ben átfedjék egymást. Kötözõanyagként használhatsz indákat vagy fenyõfa
gyökeret is.

Hóból készült menedékek
Téli vagy sarköri körülmények között
hóból is készíthetsz különbözõ szintû
menedékeket. A hó nemcsak nagyon
jó építõanyag, de remekül szigetel is. 
A legegyszerûbb megoldás a hólyuk.
Készíts 50 cm mélységû, fekvõ testmé-
retednek megfelelõ méretû árkot,
amelyet sílécekkel, ágakkal fedj be.
Hagyj szabadon egy kis bejáratot. 
Ezután lapátolj havat a fedõrétegre 
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60b Egyszerû menedékek

60d Hólyuk

60e Hóbarlang

60c Váztípusok

FELADAT: Nézzetek utána, hogy milyen csomókat használhattok a menedékek elkészí-
tésénél!

FELADATOK: 1. Miért van szükség a szellõzõnyílásra?
2. Hogyan befolyásolja a hõmérséklet a hó építési tulajdonságait?
3. Miért célszerû a fekvõhelyet a magasabb szintre elhelyezni?



a jobb szigetelés érdekében. Bújj be a hólyukba, és zárd el a bejáratot, kis rést
hagyva a levegõnek. Minél kisebb az üreg, annál „melegebb” lesz.

A hóbarlang elkészítése több munkát igényel, viszont az egyik legmelegebb
és legkényelmesebb téli menedék. Elkészítheted egy lejtõs hófalba beásva ma-
gadat, vagy kisebb hó esetén akár összelapátolhatsz egy kis dombot, amelyben
kialakítod a menedékedet.

Hõség elleni menedékek
A sivatagi vagy egyéb forró éghajlatú területen a menedékek elsõszámú fel-
adata a tûzõ Nap és forróság elleni védelem, a túlhevülés elkerülése és a folya-
dékvesztés csökkentése miatt. Ha nem találsz árnyékos helyet, áss a talajba
vagy a homokba egy üreget, amelyet duplán fedj le, hogy a köztük lévõ leve-
gõréteg jobban szigeteljen. Természetesen törekedned kell a lehetõ legnagyobb
légmozgás biztosítására, ezért a bejáratot az uralkodó szél irányába helyezd el.
A sivatagban a forró nappalokat általában dermesztõ éjszakák váltják fel, ezért
készülj fel a hideg elleni védekezésre is.

További teendõk
Miután elkészítetted a megfelelõ menedéket, hozzáláthatsz a túléléshez szük-
séges további fontos teendõkhöz. A helyzettõl függõen ez lehet a vízszerzés, a
tûzrakás, az élelemgyûjtés, fegyverek és szükségeszközök készítése vagy más,
elsõbbséget élvezõ tevékenység.
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60f Sivatagi menedékek

FELADATOK
1. Miért fontos a menedék?
2. Milyen szempontok alapján választod ki a menedék helyét?
3. Mikor kell komolyabb menedéket készíteni, és mikor elég egy egyszerû is?
4. Milyen anyagokat használhattok fel menedékkészítéshez?



61. A tûzgyújtás módszerei

FELADAT: Gyûjtsetek össze olyan rendkívüli helyzeteket, amikor a tûzgyújtás rendkívül fontos
a túlélés szempontjából!

Miért fontos a tûz?
A tûz a sikeres túlélés egyik alapvetõ feltétele, különösen hideg, nedves idõjá-
rás esetén. A tûz segít elkerülni a kihûlést, a fagyást, ételt fõzhetsz rajta, vizet
forralhatsz, megszáríthatod a ruházatodat, továbbá távol tartja a ragadozókat
és a rovarokat. Ha nem kell rejtõzködnöd, segíthet a figyelem felhívásában
nappal és éjjel egyaránt. A tûz melege, fénye lelkiállapotodra is jótékony, meg-
nyugtató hatással van.

A tûzrakóhely kiválasztása, elõkészítése
Mielõtt a tûzgyújtáshoz kezdenél, találnod kell egy alkalmas helyet. Ha van
már menedéked, rakhatsz tüzet a menedéken belül vagy kívül is. Bárhol is sze-
retnél tüzet gyújtani, a tûzrakóhelyet elõ kell készíteni. Meg kell tisztítani az
éghetõ anyagoktól, hótól stb. Mocsaras, nedves vidéken célszerû nyersfából,

kõbõl alapot vagy emelvényt készíte-
ni a tûzhelynek.

Ha lehetséges, a tûzhelyet rakd kör-
be, ez megakadályozza a tûz tovább-
terjedését, és megtartja a hõt. Ha elõ-
készítetted a tûzhelyet, gyûjtsd össze 
a szükséges tüzelõanyagokat.

Tüzelõanyag gyûjtése
A tûzhöz oxigénre, megfelelõ hõmér-
sékletre és éghetõ anyagra van szük-
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ÖSSZEFOGLALÁS
Szélsõséges idõjárási körülmények között az egyik legfontosabb feladatod a menedék-
készítés.

A menedék véd az idõjárás hatásaitól és a biztonságérzetedet is növeli.
A körülményektõl függõen sokféle menedék készíthetõ mesterséges és természetes

anyagok felhasználásával.
Egy jól elkészített menedékben könnyebb megteremteni a túlélés további feltételeit.

1. Mire lehet a tüzet használni rendkívüli helyzetekben?
2. Mire kell figyelni a tûz helyének kiválasztásánál?
3. Milyen mesterséges és természetes tûzgyújtó eszközök vannak?
4. Hogyan növelhetõ a tûz hatékonysága?

61a Tûzrakóhely elõkészítése



ség. A tûzgyújtás során fokozatosan egyre nagyobb hõt adó tüzet kell létrehoz-
nod, hogy a végén akár vastag, nyers faágakat is elégethess. Ahhoz, hogy egy
kis szikrától eljuss a tábortûzig, különbözõ típusú éghetõ anyagokra van szük-
séged.

TAPLÓ

Elsõ lépésként olyan gyúlékony anyagot vagy más néven taplót kell találnod,
amelyet minimális hõ segítségével, akár néhány szikrával is könnyen meg-
gyújthatsz. Erre a célra felhasználhatsz papírt, száraz füvet, benzint, puska-
port, pirokockát, kirojtosodott textilanyagot, szétfoszlott kötelet, kötözõgézt,
finom faforgácsot, nyírfakérget, vékony madártollat, taplógomba belsejét stb.
Bármit is használsz, fontos, hogy száraz legyen!

GYÚJTÓS

A gyúlékony anyag pislákoló lángja még nem biztosít megfelelõ hõmérsékletet
a tüzelõanyag meggyújtásához, ezért szükség van olyan köztes anyagra, ame-
lyet meggyújtva elégetheted a tüzelõanyagot. Gyújtósnak felhasználhatsz ap-
ró faágakat, gyantás fakérget, szalmát, nádat, száraz állati trágyát, kartonlapot,
gyúlékony anyaggal átitatott rongyot stb.

TÜZELÕANYAG

Miután a gyújtós segítségével viszonylag stabil tüzet sikerült teremtened, meg-
kezdheted a tüzelõanyag adagolását. Fontos a fokozatosság, tehát elõször vé-
konyabb, majd egyre vastagabb ágakat használj. A leggyakoribb tüzelõanyag 
a száraz vagy a nyersfa, de elégethetsz gyökereket, szenet, szárított állati trá-
gyát, csontokat, összegöngyölt füvet, száraz mohát, tõzeget vagy zsiradékokat
is. Általában minél keményebb és nehezebb egy fafajta, annál több hõt ad.

TÛZGYÚJTÓ ESZKÖZÖK

Ha összegyûjtötted a megfelelõ meny-
nyiségû éghetõ anyagot, hozzálát-
hatsz a tûz meggyújtásához. Ehhez
mesterséges vagy természetes eszkö-
zöket használhatsz.

Mesterséges eszközök: a gyufa (ami
lehet vízhatlan is), öngyújtó, magné-
ziumtömb, akkumulátor (szikrát lehet
vele kelteni), nagyítólencse, tûzkõ, ko-
vakõ és acél stb.

Ha nem áll rendelkezésre mester-
séges tûzgyújtó eszköz, akkor az
õseink és a természeti népek által
használt természetes eszközökhöz
kell fordulnod. Ezek a módszerek ál-
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61b Tûzgyújtó eszközök

FELADAT: Nézzetek utána, melyik eszközzel
hogyan lehet tüzet gyújtani!
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talában a súrlódással létrehozott hõn alapul-
nak. Legismertebbek ezek közül a tûzcsiholó íj,
a tûzgyalu és a tûzcsiholó szíj.

Alkalmazásukhoz sok-sok gyakorlásra, türe-
lemre és száraz alapanyagokra van szükség.

A tûzrakás módjai
A tüzet a felhasználás céljától függõen különbö-
zõ módokon rakhatod meg. Az egyik legáltalá-
nosabb a gúla alakú tûz, amelyet az ágak gúla
alakban történõ egymásnak támasztásával ala-
kíthatsz ki.

Így egy viszonylag könnyen és gyorsan égõ
tüzet kaphatsz, amely nagy hõt és fényt ad.
Egyaránt alkalmas fõzésre és melegedésre.

A csillag alakú tûz lényege, hogy a csillag
alakban körberakott ágaknak csak a végét rakod
a tûzbe, és fokozatosan tolod egyre beljebb. Így
takarékoskodhatsz a tüzelõanyaggal, és a hosz-
szabb ágakat sem kell kisebbre felaprítani. A na-
gyon hosszú ágat elõször középen égesd ketté.

Szeles idõben célszerû a tüzet gödörben rak-
ni: áss a tûz méretének megfelelõ, kb. 30 cm
mély gödröt. Az alját béleld ki kövekkel, hogy
tovább megtartsa a hõt. A gödör alakjától füg-
gõen kialakíthatsz kulcslyuk, vagy T alakú tüzet
is. A tûz gödréhez csatlakozó szárba parazsat
kaparva kiváló fõzõhelyet kaphatsz, mialatt a
tûznél melegszel.

Ha rejtõzködnöd kell, a legcélszerûbb tûzra-
kási mód az úgynevezett indián tûzhely. Áss
egy körülbelül 15-35 cm átmérõjû, 30 cm mély
gödröt. A szél irányában áss egy kisebb átmérõ-

tûzfúró tûzgyalu tûzcsiholó szíj

61c Természetes tûzgyújtó eszközök

61d Gúla alakú tûz

61e Csillag alakú tûz

61f Kulcslyuk alakú tûz



jû szellõzõgödröt. Ez a fajta tûzhely jól álcázza a tûz fényét, a meleget felfelé
sugározza. Kiválóan alkalmas fõzésre, szárításra, melegedésre viszont kevésbé.

Ezeken a módszereken kívül még számtalan lehetséges tûzrakási lehetõség
létezik. Lényeges, hogy uralni tudd a tüzet.

Szélfogók, hõvisszaverõk
A tûzhely melegét fokozhatod, ha a hátad mögé szélfogót, vagy hõvisszaverõ
falat készítesz. Ehhez felhasználhatsz sátorlapot, poncsót, farönköket, vagy ki-
használhatod a sziklafalak hõvisszaverõ hatását is.

62. A víznyerés módszerei
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FELADATOK
1. Miért fontos a tûz a túlélõ számára?
2. Hogyan kell elõkészíteni a tûzrakóhelyet?
3. Milyen alapvetõ anyagokra van szükség a tûzgyújtáshoz?
4. Milyen tüzelõanyagokat égethetünk el?

ÖSSZEFOGLALÁS
A tûz az egyik alapfeltétele a sikeres túlélésnek. Nemcsak a hideg ellen véd, de számos
egyéb célra is felhasználhatod.

Ahhoz, hogy a céljaidnak legmegfelelõbb tüzet gyújthass, össze kell gyûjtened a
szükséges anyagokat, és megfelelõen el kell rendezned õket. A tûz meggyújtásához
mindig legyen nálad néhány mesterséges eszköz (gyufa, kova, acél stb.).

Hasznos, ha van tapasztalatod a primitív módszerek alkalmazásában is.

1. Milyen problémákat okoz napjainkban a tiszta ivóvíz hiánya?
2. Mennyi ivóvízre van szükséged különbözõ viszonyok között?
3. Honnan juthatsz vízhez?
4. Mit kell tenni a vízzel, hogy iható legyen?



FELADAT: Milyen módszereket ismertek a természetbõl nyerhetõ ivóvíz összegyûjtésére?

Az ember vízigénye
Egy átlagos ember körülbelül 3 napig marad életben víz nélkül, ezért rendkí-
vüli helyzetekben egyik legsürgetõbb feladatunk a vízszerzés. Az emberi test
kb. 70 százaléka víz, amelybõl az izzadással, vizelettel, kilégzéssel körülbelül
2-3 litert veszítünk naponta. Természetesen ez a mennyiség a külsõ hõmér-
séklettõl és a fizikai tevékenység intenzitásától függõen változik. Ha mozdu-
latlanul fekszel egész nap, akkor is legalább 1 liter víz távozik a szervezeted-
bõl. Szélsõséges hõmérséklet és fizikai tevékenység esetén akár napi 20-30
liter folyadékra is szükséged lehet! Hogy elkerüld a kiszáradást, minden
lehetõséget meg kell ragadnod az elveszett vízmennyiség pótlására. A továb-
biakban megismered, hogy hogyan juthatsz vízhez, és azt hogyan teheted
ihatóvá.

Víznyerési lehetõségek
A sivatagok kivételével szinte mindenhol talál-
hatunk különbözõ felszíni vizeket, folyókat, ta-
vakat, forrásokat. Ezek általában bõ vízforrások,
de közvetlen fogyasztásuk veszélyes lehet a kü-
lönbözõ szennyezõdések miatt. A felszíni vizek
megtalálásában segítségedre lehet az állatok
megfigyelése. Az emlõsállatok nyomai, a rajzó
rovarok vagy a madarak jelenléte egy közeli víz-
forrásra utalhat.

Ha a felszínen nem találunk vízforrást,
a megfelelõ helyen, például kiszáradt folyó-
medrek alján, zöld burjánzó növényzet közelé-
ben leásva talajvízhez juthatunk. Az így nyert
víz szintén tisztítást igényel.

A különbözõ csapadékok, az esõ, a hó és a harmat összegyûjtésével is nyer-
hetünk vizet, azonban így csak elektrolitmentes folyadékhoz jutunk. A csapa-
dékok általában tiszták, de pótolni kell a hiányzó ásványi anyagokat, sókat. Az
esõvizet felfoghatjuk sátorlappal, esõköpennyel vagy más vízhatlan anyaggal.

FELADATOK: 1. Miért fontosak az elektrolitok?
2. Miért veszélyes az elektrolitmentes folyadék fogyasztása?

A különbözõ mélyedésekben, pocsolyákban, sziklaüregekben, keréknyo-
mokban is találhatunk összegyûlt csapadékot, de ezt tisztítani kell. Téli, vagy
magashegyi körülmények között hó, illetve jég általában bõségesen áll rendel-
kezésre. A havat vagy jeget a Nap, vagy tûz segítségével olvaszd fel, mert hide-
gen fogyasztva irritálhatja a gyomrodat, és fokozza a kihûlés veszélyét. A kora
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62a Kifeszített fólia



reggeli órákban képzõdõ harmatot összegyûjtheted a lábszáradra tekert nedv-
szívó anyag segítségével, miközben a nedves aljnövényzetben sétálsz. Ugyan-
ezt az anyagot kiterítheted egy tisztáson az aljnövényzetre. A nyári és õszi idõ-
szakban a szükséges folyadékmennyiséget pótolhatjuk nagy nedvességtartal-
mú gyümölcsök vagy zöldségek fogyasztásával.

Párologtatatás, kondenzálás
Meleg idõben a talajban lévõ nedvességet is kinyerheted, ha fóliát feszítesz ki
egy gödör fölé. A fólia belsõ oldalán kicsapódó kondenzvizet egy edényben 
összegyûjtve nyerhetsz kevés mennyiségû, elektrolitmentes vizet. A hatásfokot
növelheted, ha nedves növényeket, ruhadarabokat helyezel a gödörbe vagy
egyébként ihatatlan vizet locsolsz a talajra. Hasonló elv alapján nagy nedves-
ségtartalmú, nem mérgezõ növényekre nejlonzacskót kötve nyerhetsz vizet. 
A hiányzó elektrolitmennyiséget pótolhatod, ha ¼ teáskanál sót teszel 1 liter
vízhez.

Víztisztítás
A csapadékok kivételével szinte minden vízforrás tartalmazhat szennyezõ
anyagokat, vírusokat, baktériumokat, amelyek könnyen megbetegíthetnek. 
A fertõzött víz fogyasztása hányást, hasmenést okozhat, amely tovább fokozza
a szervezet kiszáradását. Hogy ihatóvá tedd a megszerzett vizet, deríteni és
fertõtleníteni kell. A derítés során szûréssel eltá-
volítjuk a vízben lévõ mechanikai szennyezõ-
déseket. Túlélési helyzetben általában nem áll
rendelkezésre profi szûrõberendezés, ezért ma-
gadnak kell rögtönöznöd egy többrétegû szû-
rõt, amelyhez szûrõanyagként felhasználhatsz
kavicsot, homokot, faszenet, szövetanyagot, pa-
pírt. Minél több rétegû a szûrõd, annál hatéko-
nyabb, de ugyanakkor lassabb is.

Ha nem tudsz vízszûrõt készíteni, kihasznál-
hatod a talaj szûrõhatását is. A felszíni vízforrás
partján áss egy gödröt! A talajon át a gödörbe
besszivárgó víz többé-kevésbé tiszta lesz. A le-
begõ szemcséktõl megszûrt víz azonban még
mindig tartalmazhat biológiai szennyezõdése-
ket, ezért el kell végezned a fertõtlenítést is.

A víz fertõtlenítése
A vízfertõtlenítés legegyszerûbb módja a forra-
lás. 10 perc forralás elpusztítja a kórokozók
nagy részét. Az edényedet takard le, hogy csök-
kentsd a gõz általi veszteséget. Ha van vízfertõt-
lenítõ tablettád, akkor az elõírt várakozási idõ
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után fogyaszthatod a vizet. Fertõtlenítésre használhatsz még 3-6 csepp jódot
1 liter vízhez, amellyel kb. fél óra alatt érheted el a kívánt hatást.

Desztillálással szinte bármilyen szennyezett vízbõl (akár vizeletbõl vagy sós
tengervízbõl is) nyerhetsz elektrolitmentes ivóvizet. Ehhez egy zárt edényre
van szükség, amiben a szennyezett vizet forralhatod. Az edénybõl a gõzt egy
csõ segítségével kivezetjük egy gyûjtõedénybe, ahol lecsapódhat.

Ha rendkívüli helyzetbe kerülsz, mielõbb keress vízforrást, gondoskodj a
szûrésrõl és fertõtlenítésrõl. Még ha elegendõ ivóvized van is, gondosan oszd
be, ne pazarold, mert nem tudhatod, hogy meddig kell kitartania.

A fenti módszerek nem garantálnak 100%-os biztonságot, ezért csak valós
túlélési helyzetben fogyaszd az így nyert vizet.

A vízveszteség csökkentése
Ha nem áll módodban pótolni a vizet, megfelelõ magatartással csökkentheted
a vízveszteséget.
• Ha lehetséges, ne végezz fizikai munkát, csak pihenj! Ha mégis szükséges,

mozogj lassan! A nehéz munkákat végezd éjjel!
• Maradj az árnyékban!
• Ne beszélj, lélegezz az orrodon keresztül!
• Ne egyél, vagy csökkentsd minimálisra az étel mennyiségét, mert a szerve-

zeted vizet használ a lebontásához!
• Ne igyál alkoholt, ne dohányozz, mert ez szintén vizet von el a szervezettõl!

63. Élelemszerzés a természetbõl
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FELADATOK
1. Miért a víz az egyik legfontosabb tényezõ a túlélõ számára?
2. Melyek a legbõségesebb vízforrások?
3. Mitõl kell megtisztítani a vizünket?
4. Hogyan csökkenthetitek a vízfelhasználásotokat?

ÖSSZEFOGLALÁS
Rendkívüli helyzetben minél hamarabb gondoskodnod kell ivóvízrõl, hiszen a víz hiánya
néhány nap alatt akár végzetes is lehet.

A természetben általában bõségesen találhatsz vizet, ám ezt fogyasztás elõtt tisztí-
tani és fertõtleníteni kell.

1. Mennyi kalóriára van szüksége naponta egy felnõttnek átlagos fizikai igénybevétel
esetén?

2. Milyen módszerekkel juthatunk táplálékhoz a természetben?
3. Hogyan lehet meggyõzõdni egy ismeretlen növény fogyaszthatóságáról?
4. Milyen módokon készítheted el az ételedet?



FELADAT: Nézzetek utána, milyen ehetõ növények élnek a környezetetekben!

Az élelemszerzésrõl általában
Ha elegendõ ivóvíz áll rendelkezésre, egy átlagember heteket is túlélhet élelem
nélkül. Ennek ellenére minél hamarabb gondoskodnod kell az élelem beszer-
zésérõl, hiszen erõd napról napra fogy. Ha maradt nálad élelem, ne edd meg
rögtön. Próbálj meg elõször a környezetedbõl élelemhez jutni. Megfelelõ isme-
retekkel felruházva kihasználhatod a természet éléskamráját, ahonnan nö-
vényi és állati eredetû táplálékhoz juthatsz gyûjtögetéssel, vadászattal, illetve
halászattal. Célszerû a gyûjtögetéssel kezdeni, és csak késõbb rátérni a jóval
nehezebb vadászatra. Elképzelhetõ, hogy olyan dolgokat is meg kell enned,
amit normál körülmények között gusztustalannak találnál. Fontos, hogy
amennyire lehetséges, kerüld az egyoldalú táplálkozást, még akkor is, ha vala-
milyen élelembõl bõséges forrásra találsz.

Növényi eredetû táplálék
A legkézenfekvõbb élelmiszerforrások a növények. Óriási változatosságban
szinte mindenhol találkozhatsz velük. A botanikusok kivételével azonban ke-
vés ember képes minden növényt azonosítani, eldönteni, hogy ehetõ vagy ép-
pen mérgezõ. Ezért célszerû megismerkedni az adott területen található leg-
elterjedtebb ehetõ és mérgezõ növényekkel. Általános nézet, hogy amit az
állatok fogyasztanak, az ember számára is ehetõ. Ez csak részben igaz, hiszen
az emberi gyomor sokkal érzékenyebb az állatokénál. A növényeknek nem-
csak a termése ehetõ, hanem a levele, virága, friss hajtása, gyökere is. Termé-
szetesen ez a növénytõl is függ. Lehet, hogy a növény bizonyos részei ehetõk,
a többi része viszont mérgezõ.

Ha nem vagy biztos a növény fogyaszthatóságában, ehetõségi tesztet kell
végezned:
1. Egyszerre csak egy részét teszteld a növénynek. Dörzsölj össze egy kis dara-

bot és szagold meg. Ha keserûmandula illata van, dobd el.
2. Dörzsöld be az alkarodat vagy a csuklódat. Ha bármilyen irritációt tapasz-

talsz, ne használd a növényt.
3. Ha nem tapasztaltál bõrirritációt, a következõ lépésben tegyél egy kis dara-

bot az ajkadra, majd 5-10 másodperc szünetekkel a szád sarkába, a nyelved
hegyére, a nyelved alá. Ha bármilyen kellemetlen, égetõ, bizsergõ, viszketõ
érzést tapasztalsz, azonnal függeszd fel a próbát, és öblítsd ki a szádat!

4. Ha semmi gyanúsat nem észleltél, rágj össze egy kis darabot, majd pár perc
után nyeld le. Várj 5-8 órát, és ne egyél semmi mást. Ha nem jelentkezik
semmilyen mellékhatás (hányás, hasmenés, fejfájás, szédülés, gyomorfájás,
verejtékezés, reszketés stb.) egyél meg körülbelül félmaroknyit és várj újabb
5-8 órát. Ha továbbra sem tapasztalsz kellemetlen tüneteket, a tesztelt részt
biztonságosan fogyaszthatod.
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Mivel az ehetõség ellenõrzése idõigényes, csak olyan növényt tesztelj, ami-
bõl nagyobb mennyiség áll rendelkezésre. Ha bármilyen mérgezési tünet
jelentkezik, hagyd abba a tesztelést, igyál sok vizet és egyél széntablettát vagy
faszenet.

Gombát csak akkor egyél, ha teljes biztonsággal azonosítottad! Egyes mér-
gezõ gombák hatása csak azután jelentkezik, amikor már a méreg felszívódott!
A legtöbb növény fogyasztható nyersen, de fõzheted, párolhatod, sütheted is
õket vagy készíthetsz belõlük levest, illetve teát.

Állati eredetû táplálékok
Az állati eredetû táplálékok általában nagyobb tápértékûek, mint a növényiek.
Beszerezheted gyûjtögetéssel, vadászattal, illetve halászattal.

Gyûjtögetés során madártojással, rovarokkal, férgekkel, földigilisztával, éti
csigával, kagylóval, békával egészítheted ki étrendedet. Ezek nem a legkívá-
natosabb falatok, de nagyon gazdag proteinforrások. Megsütve vagy péppé
zúzva, esetleg növényi táplálékkal keverve könnyebben legyõzheted az un-
dorodat.

VADÁSZAT

A legtáplálóbb élelemhez, a húshoz vadászat útján juthatsz. Ha sikerült meg-
õrizni a fegyveredet, használhatod vadászatra. De a lõfegyver hangja az áru-
lód is lehet, ezért nagyon körültekintõen kell használnod. Ha lõfegyver nem áll
rendelkezésre, vagy rejtõzködnöd kell, a legjobb megoldás a csapdakészítés.

A csapdáknak nagyon sok fajtája létezik. Mû-
ködtetése szerint a csapda lehet önmûködõ,
vagy a vadász által irányított. Az önmûködõ
csapdák elõnye, hogy nem igényelnek állandó
felügyeletet, és egyszerre több is kihelyezhetõ.
Mûködés szerint a variációk szinte végtelen so-
ra áll rendelkezésre az egyszerû hurokcsapdától
az összetett csapdákig.

A csapdakészítésnél fontos a helykiválasztás,
az álcázás és a kiszemelt zsákmány méretének,
erejének megfelelõ méretezés, az egyszerû és
megbízható mûködés.

HALÁSZAT

Természetes vizek közelében kézenfekvõ megoldás a halászat. A halakat meg-
foghatjuk kézzel, csapdával, horoggal, hálóval vagy szigonnyal. A vízbõl nem-
csak halakat, hanem rákokat, kagylókat, siklókat is foghatunk.

Emberi települések közelében kultúrnövényeket (kukorica, krumpli stb.),
háziállatokat is találhatsz, de ezek megdézsmálása a lebukás kockázatát hor-
dozza, ezért legyél óvatos, és ne hagyj nyomokat hátra.
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FELADAT: Hova célszerû a csap-
dákat kihelyezni?



Az élelem elkészítése
A megszerzett élelmet meg kell tisztítanod.
A növények esetében általában elég, ha meg-
mosod, de az állatokat meg kell nyúzni és eltá-
volítani a belsõségeket. A belsõ szerveket soha
ne edd meg, de felhasználhatod a csapdáidban
csalétekként.

Élelmedet a jobb fogyaszthatóság érdekében
célszerû megfõzni, párolni, megsütni vagy gril-
lezni. Általában a fõzés és párolás jár a legkeve-
sebb tápértékvesztéssel. Egy ízletesen elkészí-
tett étel nemcsak az éhségedet csillapítja, de a
közérzetedre is jó hatással lesz. Az élelmiszere-
det tartósíthatod szárítással vagy füstöléssel.

64. Az álcázás és rejtõzködés szabályai

FELADAT: Beszéljétek meg miért fontos az álcázás a katonák számára normál és túlélési körül-
mények között!

Személyi álcázás
Ha katonaként ellenséges területen túlélési helyzetbe kerülsz, a fogságba esés az
egyik legrosszabb dolog, ami történhet veled. Ahhoz, hogy ezt elkerüld, meg
kell tanulnod álcázni magadat, a felszerelésedet és a mozgásodat. A vadászat so-
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63b A zsákmány elkészítése

FELADATOK
1. Hogyan kerülhetitek el a mérgezést?
2. Mi a vadászat elõnye és hátránya?
3. Miért célszerû csapdákat alkalmazni?

ÖSSZEFOGLALÁS
Az átlagos ember heteket is kibír élelem nélkül.
A túlélõnek gondoskodnia kell a táplálékról, hogy megõrizze erejét.
A természetben gyûjtögetéssel, vadászattal és halászattal juthatsz növényi és állati

eredetû táplálékhoz.
Valószínûleg olyan dolgokat is el kell fogyasztanod, amit normál körülmények között

nem ennél meg.

1. Hogyan kell álcázni magunkat és a felszerelésünket?
2. Mire kell figyelni a fény álcázásánál?
3. Hogyan kell észrevétlenül mozogni?



rán is fontos, hogy minél inkább észrevétlen ma-
radj az állatok érzékeny érzékszervei számára.

Az egyenruhák és a katonai felszerelések ál-
talában olyan anyagokból, mintázattal és festés-
sel készülnek, amelyek biztosítják az alapvetõ
álcázást, azonban ez nem elég. A legfontosabb
az emberi alak megváltoztatása. A fej, a váll jel-
legzetes körvonala magára vonhatja az ellenség
figyelmét, ezért növényzet, álcázó sál segítsé-
gével meg kell törni az áruló formákat. A sza-
badon maradt bõrfelület csilloghat, ezért az ar-
cot, a nyakat, a kezeket álcafesték segítségével
kell befedni.

A katonák személyi felszereléséhez hozzá-
tartozik az álcafesték, de szükségmegoldásként
használhatsz kormot, növényi nedveket, sarat.

Az álcafestéket úgy alkalmazd, hogy színei illeszkedjenek a környezethez és a
ruhádhoz. A kiugró részeken (orr, áll, szemöldök, fül) használj sötétebb, míg a
mélyebb részeken világosabb színeket. Sávok és foltok alkalmazásával elmos-
hatod az arc jellegzetes formáját.

Az izzadás miatt folyamatosan javítani kell az álcázást. Ha többen vagytok,
segítsetek egymás álcázásában és ellenõrzésében.

A felszerelés álcázása
A felszerelés álcázásánál szintén fontos
a jellegzetes alakok megtörése. Ügyelj
arra, hogy a fegyvered és egyéb hasz-
nálati tárgyaid alkalmazását ne aka-
dályozza az álcázó anyag. Minden
csillogó felületet le kell ragasztani
vagy bekenni. Különösen ügyelj a táv-
csõ, a tájoló, a szemüveg, az óra al-
kalmazására, hiszen az üvegfelületen
megcsillanó napfény messzirõl is jól
látható.

Fényálcázás
Éjszaka nagyon fontos a fényálcázás betartása. Ha tüzet raksz, gondoskodj
arról, hogy minél kisebb távolságra látszódjon el a fénye. Lehetõleg gödör-
ben rakj tüzet, és alkalmazd a már megismert hõvisszaverõ falat. Lámpát csak
legszükségesebb esetben használj, és akkor is csak vörös fényszûrõvel. Ha 
lehetséges, használd a lámpát sátorlap alatt. A gyufa és a felparázsló cigaretta
fénye több száz méterrõl látható, ezért ha dohányzol, a kezeddel álcázd 
a fényt.
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64a Az arc álcázása

64b A mesterlövészeknek rendszeresített korsz-
erû álcaruha

FELADAT: Mi a hiba a katona álcázásában?



Hangálcázás
Az általad keltett hangok is áruló jelek, ezért minimálisra kell csökkenteni a zaj-
keltést. Különösen éjszaka, amikor a háttérzajok kisebbek, minden hangos te-
vékenységet kerülni kell. A felszerelésedet rögzítsd, hogy mozgás közben ne
zörögjön. Ha többen vagytok, beszéd helyett használjatok kézjeleket. Ha idõn-
ként mégis kénytelen vagy zajos tevékenységet folyatni (például favágás, me-
nedéképítés), akkor használd ki a terep tompító hatását és a háttérzajokat (vi-
har, esõ, repülõgép stb.).

Szagok álcázása
A szagok álcázása szintén fontos a rejtõzködés, és különösen a vadászat folya-
mán. Kerülni kell az illatosított kozmetikumok, a szappan használatát. A tûz, 
a dohányzás füstje messzirõl elárulhatja tartózkodási helyedet. Ha ételt fõzöl,
takard le az edényt, így nemcsak energiát spórolsz, de az illatok is kevésbé ter-
jednek szét. Vadászat elõtt néhány percig füstben állva semlegesítheted a sza-
godat. Ugyanígy járhatsz el a csapdakészítéshez használt anyagokkal is.

Vadászatnál nagyon fontos a szélirány figyelembevétele, hiszen a legtöbb
állatnak nagyon kifinomult a szaglása. A szagok ugyanakkor neked is segíthet-
nek az ellenség jelenlétének észlelésében.

Mozgás álcázása
A mozgás az egyik legfeltûnõbb áruló jel. Különösen a gyors, hirtelen mozdu-
latok vonják magukra a figyelmet. Ezért mindig mozogj lassan, megfontoltan.
Használd ki a domborzat, a növényzet és az árnyék álcázó hatását. Mindig a
környezetnek megfelelõ mozgásmódot válaszd. Sûrû növényzetben egyene-
sen is járhatsz, de nyílt terepen célszerû a kúszást választani. Ne menj domb-
háton vagy hegygerincen, mert a tested körvonala még éjszaka is élesen kiraj-
zolódhat a világosabb háttéren.

Nyomok álcázása
Rejtõzködés vagy menet során töre-
kedned kell arra, hogy a környezetet
csak a legszükségesebb mértékben
változtasd meg. A kivágott növények,
a feltúrt talaj, a kijárt ösvény mind-
mind áruló jel lehet az ellenség szá-
mára. A szemetet, a felesleges állati
maradványokat, a székletedet a rej-
tekhelyedtõl távol ásd el. A rejtekhe-
lyedre bevezetõ és kivezetõ nyomokat
el kell tüntetni. Ha végleg elhagyod a
rejtekhelyet, tüntesd el a tûzhelyed,
fekhelyed nyomait, és ne hagyj hátra
semmilyen felszerelést vagy szemetet.
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64c Nyomkövetés zavarása
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Ha mozgásban vagy, törekedj arra, hogy minél kevesebb lábnyomot hagyj
magad után, ezért menet során lehetõleg kemény talajt, vagy sziklás terepet
válassz.

Ha üldöznek, még fontosabb a nyomaid eltüntetése, az üldözõk megtévesz-
tése. Ha patakban haladsz, ha többször egymás után keresztezed azt, összeza-
varhatod az üldözõket, még a nyomkövetõ kutyákat is.

A nyomaid elfedésére használd ki a vadcsapásokat, illetve a sûrûn használt
utakat. Gyakori irányváltoztatásokkal szintén hatásosan nehezítheted a hala-
dási irányod és a nyomaid követését.

Az álcázási rendszabályok betartása nagy önfegyelmet és sok gyakorlást
igényel, de kellõ odafigyeléssel és türelemmel természetessé válik.

65. Ismétlõ foglalkozás

� A túlélés során olyan rendkívüli élethelyzetben kell cselekednünk, amikor
életünk vagy testi épségünk van veszélyben. Fontos a jó helyzetfelmérés, majd
a megszerzett tudás alapján a rendelkezésre álló eszközökkel és kreativitással
kell úrrá lenni a mindenkori helyzeten.

� Az alapvetõ képességek elsajátítása megnöveli a túlélési esélyeket. A megfe-
lelõ felszerelés kiválasztása, összeállítása és az eszközökkel történõ gyakorlás
alapvetõ fontosságú része a felkészülésnek. Nélkülözhetetlen a megfelelõ fizi-
kai kondíció és a pszichés felkészültség is.

� Szélsõséges idõjárási körülmények között az egyik legfontosabb feladat a
menedékkészítés, amely megvéd az idõjárás hatásaitól, növeli a biztonságérze-
tet, segít megteremteni a túlélés további feltételeit.

FELADATOK
1. Miért fontos az álcázás?
2. Milyen tényezõket kell figyelembe venni az álcázó anyagok és színek megválasztásánál?
3. Mire kell figyelnetek a felszerelés álcázásánál?
4. Hogyan használhatjátok ki a terep álcázó hatását?

ÖSSZEFOGLALÁS
Katonaként fontos, hogy észrevétlen maradj az ellenség számára.
A személyes álcázáson kívül gondoskodnod kell a felszerelésed, a menedéked, a

mozgásod álcázásáról is
Ha betartod a fény- és hangálcázás szabályait, nagyobb eséllyel kerülöd el a fogság-

ba esést. A helyesen megválasztott mozgásmódok és útvonalak segítenek, hogy észre-
vétlenül juss vissza a saját csapatokhoz.



� A sikeres túlélésnek a tûz az egyik alapfeltétele, hiszen nemcsak a hideg el-
len véd, de számos egyéb célra is felhasználható. Fontos, hogy elõször össze-
gyûjtsd a szükséges anyagokat, és megfelelõen elrendezd õket. A tûz meg-
gyújtásához mindig legyen nálad néhány mesterséges eszköz (gyufa, kova és
acél stb.).

� Rendkívüli helyzetben minél hamarabb gondoskodni kell ivóvízrõl, hiszen
a víz hiánya néhány nap alatt akár végzetes is lehet. A természetben általában
bõségesen találunk vizet, ám ezt fogyasztás elõtt tisztítani és fertõtleníteni kell.

� A túlélõnek gondoskodnia kell a táplálékról, hogy megõrizze erejét. A ter-
mészetben gyûjtögetéssel, vadászattal, halászattal lehet hozzájutni növényi és
állati eredetû táplálékhoz.

� Fontos, hogy a katona észrevétlen maradjon az ellenség számára, a szemé-
lyes álcázáson kívül gondoskodni kell a felszerelés, a menedék, a mozgás álcá-
zásáról is.

ABV VÉDELMI ALAPISMERETEK

66. Nukleáris fegyverek

FELADAT: Milyen következményekkel járt a nukleáris fegyverek kifejlesztése? Gyûjtsetek össze
minél többféle következményt! Válasszátok ki azokat, amelyeket a legfontosabbnak tartotok!
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FELADATOK
1. Válasszatok ki egyet a megismert túlélési stratégia elemei közül, és részletesen mu-

tassátok be!
2. Milyen szempontok szerint kell tanulmányozni a terepet?
3. Jellemezzétek a sivatagi menedéket!
4. Soroljátok fel a tûzrakás módjait!
5. Rajzoljátok le, hogyan lehet a természetben esõvizet felfogni!

1. Milyen okok vezettek az elsõ nukleáris fegyverek elkészítéséhez?
2. Melyek a legfontosabb magfizikai reakciók?
3. Mit jelent a láncreakció?
4. Milyen következményekkel járt az USA és a Szovjetunió között kialakult fegyverkezé-

si verseny?
5. Mely országok birtokolnak atomfegyvert?



A nukleáris fegyverek megjelenése
A nukleáris fegyver, köznapi néven atomfegyver, korunk leghatásosabb tö-
megpusztító fegyvere. Mûködése az atommagokban rejlõ hatalmas energiák
felszabadításán alapszik.

A hagyományos robbanóanyagok robbanása kémiai reakció, amelynek so-
rán a robbanóanyagok atomjai nem szenvednek változást. Az atomrobbanás
során a felszabaduló energia forrását magreakció képezi: a nehéz elemek
atommagjainak idõben igen gyors osztódási reakciója, vagy a könnyû elemek
atommagjainak nehezebb atommaggá történõ egyesülése.

Elõször Niels Bohrnak sikerült 1939-ben a so-
káig oszthatatlannak gondolt atommag felbon-
tása. (Az „atom” szó eredeti jelentése osztha-
tatlan.) E felfedezés nyomán világszerte fel-
gyorsultak a nukleáris energiával kapcsolatos
kutatások, amelyeknek az adott különös jelen-
tõséget, hogy ekkor zajlott a II. világháború. Ver-
seny indult meg Németország és az USA között,
kinek sikerül a nukleáris energiát fegyverként
felhasználni.

A korabeli fizikusok közül Szilárd Leó, Ro-
bert Oppenheimer, Teller Ede, Wigner Jenõ,
Enrico Fermi, Albert Einstein vállaltak vezetõ
szerepet az amerikai kutatásokban

Az Enrico Fermi által vezetett csoport a Chi-
cagói Egyetemen 1942. december 2-án hozta lét-
re az elsõ mesterséges, szabályozott láncreakci-
ót, amely megalapozta a késõbbi atomfegyver
és nukleáris energetikai kutatásokat.

1945. július 16-án hajtották végre az elsõ
atomrobbantást Los Alamosban. Bebizonyoso-
dott, hogy az atomfegyver mûködõképes. Az el-
sõ bomba kipróbálásakor mintegy 20 000 tonna
trotil robbanásával egyenértékû energia szaba-
dult fel a másodperc tört része alatt: ez mintegy
40 000 db akkoriban használatos repeszromboló
bomba erejének felelt meg. A trotil (más néven:
TNT, tri-nitro-toulol) jellemzõen katonai robba-
nóanyag, a robbanásakor felszabaduló energiá-
hoz viszonyítva határozzuk meg az atomfegy-
verek hatóenergiáját.

A katonai célú alkalmazás sem váratott so-
káig, 1945. augusztus 6-án Hirosimát, augusztus
9-én Nagaszakit érte atomtámadás.
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66c A Nagaszaki ellen bevetett
“Fat Man”
(http.//www.orwell.ru/library/articles/

ABomb)hottopics.htm)

66b A Hirosima ellen 
alkalmazott “Little Boy” 
(http.//www.pastprojects.ukiahi.com/

teixeiria/bomb/nuclear)

66a Atomrobbantás
(http.//www.bbc.co.uk./science/

hottopics.htm)



A maghasadás
A maghasadás (fisszió) olyan nagyse-
bességû, és nagy energia-felszabadu-
lással járó magfizikai reakció, amely
során egyes nehéz radioaktív atom-
magok kisebb tömegû atommagokká
alakulnak át.

Az atomfegyverek alapjául szol-
gáló nagysebességû mesterséges mag-
átalakulás – a láncreakció – két alap-
vetõ feltétele: nagy energiájú szabad
neutronok és kritikus tömegû radio-
aktív anyag.

A láncreakció folyamata
A nagy atomtömegû elemek (például
az 234U az 235U és a 239Pu) atommag-
jait nagy energiájú neutronokkal
bombázva azt tapasztaljuk, hogy az
atommag gerjesztõdik, telítõdik, majd
kettéhasad, s ennek eredményeként
kisebb tömegszámú elemek, és szabad neutronok keletkeznek, miközben jelen-
tõs mennyiségû magenergia szabadul fel.

Ha sikerül arról gondoskodni, hogy a maghasadás során keletkezett szabad
neutronok ne hagyják el a reakcióteret, és a környezetükben legyen elegendõ
mennyiségû (kritikus tömegû) urán, vagy plutónium atommag, akkor ezek a
neutronok újabb maghasadást idéznek elõ, ismét kisebb tömegszámú hasad-
vány termékek és nagy energiájú szabad neutronok képzõdnek.

Megfelelõ körülmények esetén ez a folyamat (a láncreakció) igen nagy se-
bességre felgyorsul, a másodperc tört része alatt lezajlik. Elvileg a láncreakció
addig tart, amíg az összes nehéz atommag el nem hasad, a gyakorlatban azon-
ban a felszabaduló energia a hasadó anyagot a láncreakció teljes lezajlása elõtt
szétveti.

A magegyesülés
A magegyesülés (magfúzió) az atommagokban rejlõ energia mesterséges fel-
szabadításának másik módja.

A magfúzió során a könnyû elemek atommagjai külsõ energia-befektetés
hatására nehezebb atommagokká egyesülnek és új, nagyobb tömegszámú ele-
mek jönnek létre. A folyamatot hatalmas energia-felszabadulás kíséri, amely-
nek forrása az, hogy a keletkezett termékek össztömege kisebb a kiindulási
anyagokénál, és a tömeghiánnyal egyenértékû energia válik szabaddá.

Az atomfegyverekben a fúziót hidrogén-izotópokkal (deutériummal és trí-
ciummal), vagy valamelyik hidrogén izotóp (általában a deutérium) és a lítium
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Az urán a földkéreg legfelsõ 16 km vastag 
rétegében 2·10-5%-os gyakoriságú, sorrend-
ben a 61. leggyakoribb elem (gyakoribb mint
a platina, az ezüst, a jód, a kadmium, 
a higany stb). A természetes urán 99,3%-a
238U; 0,7%-a 235U és 0,006 %-a 234U izotóp.

66d Maghasadás
Forrás: Magyar Euratom Fúziós Szövetség

http://www.rmki.kfki.hu/plasma/fusion/hun/html/07/

text_02.htm

neutron

hasadvány

hasadvány

235-ös urán



nevû könnyûfém elegyével valósítják
meg: 6Li + 2D = 2 4He

A fúziós töltet anyagai külsõ ener-
gia hatására hélium-atommagokká
egyesülnek.

A nukleáris fegyverek elterjedése
A II. világháború után nukleáris fegy-
verkezési verseny alakult ki a Szovjet-
unió és az USA között. 1951-ben fel-
robbantják az elsõ még nem kiforrott,
de mûködõképes amerikai kétfázisú
nukleáris szerkezetet, 1952 novem-

berében a már bevethetõ kétfázisú atomfegyvert, 1954-ben pedig az elsõ három-
fázisú atomfegyvert. (a fegyver felrobbanásakor maghasadási – magegyesülési,
majd ismét maghasadási reakciók eredményeként szabadul fel energia három,
elkülöníthetõ fázisban.)

Az elsõ szovjet atombombát 1949. augusztus 29-én robbantották fel. A Szov-
jetunióban hajtották végre az eddigi legnagyobb kísérleti nukleáris robbantást,
az akkor felszabaduló hatóenergia 57 millió tonna TNT hatóerejével volt
egyenértékû.

Az atomfegyver elõállítására irányuló erõfeszítések más országokban is
eredményesek voltak, 1952-ben Nagy Britannia, 1960-ban Franciaország, 1964-
ben Kína is belépett az új tömegpusztító fegyvert birtokló hatalmak sorába.

Az atomfegyverek elterjedését megakadályozó nemzetközi egyezmények
közül az „Atomsorompó Szerzõdés” 1970-ben lépett hatályba, amelyben az

atomhatalmak (azok az államok, melyek 1967.
január 1. elõtt atomfegyvert robbantottak, az
USA, Nagy-Britannia, Oroszország, Francia-
ország és Kína) kötelezettséget vállalnak arra,
hogy atomfegyverrel nem rendelkezõ ország-
nak nem adnak át nukleáris fegyvert, és nem tá-
mogatják azokat a beszerzésben. A nemzetközi
korlátozások ellenére India 1974-ben hajtott
végre nukleáris kísérletet, bejelentése szerint
1998-ban végezte az utolsó 6 atomrobbantást.
Pakisztán is hat bombát robbantott 1998-ban,
válaszul az indiai atomrobbantásokra, és szin-
tén bejelentette, hogy nem tervez több robban-
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66e Magegyesülés
http://www.rmki.kfki.hu/plasma/fusion/hun/html/07/

text_02.htm

FELADAT: Milyen problémákat vet fel a nuk-
leáris fegyverek készítéséhez szükséges tech-
nika elterjedése?

héliumtrícium

neutrondeutérium

A Napban is ilyen reakció zajlik. Egy kilo-
gramm tömegû fúziós anyag átalakulása 
kb. 80 000 tonna TNT felrobbanásakor 
felszabaduló energiát „termel”.

A légköri atomfegyver-kísérletek
betiltásáról szóló atomcsend
egyezmény aláírásáig végre-
hajtott felszíni és légköri 
fegyverkísérletekbõl származó
cézium-137, stroncium-90 
és cirkónium-95 izotópok 
a korszerû nukleáris mérés-
technikai eljárásokkal a mai 
napig kimutathatók és meg-
különböztethetõk a csernobili 
katasztrófa következtében 
levegõbe került izotópoktól.



tást. Észak-Korea a közelmúltban számos rakétakísérletet hajtott végre, és
atomfegyver-kísérlet keretében nukleáris robbanószerkezeteket is robbantott,
jelentõs feszültséget okozva ezzel az ázsiai térségben és a globális politika szín-
terén.

Napjainkban egyre több ország jutott el arra a tudományos-technikai és
technológiai színvonalra, ami lehetõvé teszi az atomfegyverek elõállítását. Kö-
zülük egyesek már rendelkeznek bevethetõ, saját fejlesztésû atomfegyverek-
kel és a folyamatos gyártáshoz szükséges háttériparral, mások még csak az eh-
hez szükséges technikai feltételeket teremtették meg.

67. Az atomrobbanás pusztító tényezõi

FELADAT: Soroljátok fel, milyen külsõ ismertetõjelei vannak az atomrobbanásnak!
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FELADATOK
1. Hogyan lehet magfizikai reakcióval fegyvert mûködtetni?
2. Mi az oka annak, hogy napjainkban még nem tudunk fúziós erõmûvet építeni?
3. Hány évig elegendõ a Föld uránérc-készlete fissziós erõmûveink üzemeltetéséhez?
4. Mi az oka annak, hogy számos „szegény” ország eltökélten törekszik saját nukleáris

fegyver kifejlesztésére?

ÖSSZEFOGLALÁS
Atomfegyvernek azt a tömegpusztító fegyvert nevezzük, amelyiknél a pusztító hatást a
magfizikai reakciók (maghasadás, illetve magegyesülés) során felszabaduló energia ké-
pezi. A maghasadás (fisszió) olyan nagy sebességû és nagy energiafelszabadulással járó
magfizikai reakció, amelynek során egyes nehéz radioaktív atommagok (spontán, vagy
külsõ hatásra) kisebb tömegû atommagokká alakulnak át.

Az atomfegyverek alapjául szolgáló nagy sebességû mesterséges magátalakulás (a
láncreakció) két alapvetõ feltétele: nagy energiájú szabad neutronok és kritikus tömegû
radioaktív anyag.

A magfúzió során a könnyû elemek atommagjai külsõ energiabefektetés hatására
nehezebb atommagokká egyesülnek, és új, nagyobb tömegszámú elemek jönnek létre.
A folyamatot hatalmas energiafelszabadulás kíséri, amelynek forrása (akárcsak a mag-
hasadás esetén) az, hogy a keletkezett termékek össztömege kisebb a kiindulási anya-
gokénál, és a tömeghiánnyal egyenértékû energia válik szabaddá.

1. Milyen hatásai vannak a nukleáris robbanásnak?
2. Mi történik az elektromos készülékekkel?
3. Hogyan alakul ki a lökõhullám?
4. Miért veszélyes a robbanás után visszamaradt radioaktív szennyezõdés?
5. Mennyi ideig tart a kezdeti áthatoló radioaktív sugárzás hatása?



A nukleáris robbanás
Az atomfegyverek robbanásakor felszabaduló
energia hatására az egész nukleáris szerkezet a
másodperc töredéke alatt plazmaállapotú, izzó
gáztömeggé alakul át.

A robbanás középpontjában a hõmérséklet
kb. 30 000 000 °C, a nyomás eléri a 15 000 bart.
Ez a rendkívül magas hõmérsékletû izzó gömb

(tûzgömb) – a föld alatti és a víz alatti atomrob-
bantások kivételével, ahol nem látható – az
atomrobbantások egyik legjellemzõbb kísérõ je-
lensége.

A tûzgömb hirtelen kiterjedése okozza a kör-
nyezetben létrejövõ romboló lökéshullámot. 
A kihûlt tûzgömbbõl és a felemelt poroszlopból
képzõdõ, jellegzetes gomba alakú atomrobba-
nási felhõbõl származik a környezetet késõbb is
mérgezõ radioaktív szennyezettség.

A tûzgömbön kívül az atomrobbanások to-
vábbi külsõ ismertetõjele a rendkívül erõs, éles
dörej, a léglökési hullám, a robbanás helyén
képzõdõ tölcsér, a kialakuló gomba alakú robba-
nási felhõ, víz alatti robbantásoknál a függõle-
gesen feltörõ gõzoszlop.

A külsõ ismertetõjelek kialakulása attól függ,
hogy a robbanás a föld- vagy a víz felszínhez
képest hol következik be.

Az atomrobbanás pusztító hatását:
• a hõ- és fényimpulzus;
• a lökõhullám;
• a kezdeti áthatoló radioaktív sugárzás;
• az elektromágneses impulzus;
• a visszamaradó radioaktív sugárzás okozza.

Hõ és fényimpulzus
Az atomrobbanás fénysugárzása a robbanás kö-
zéppontjából kilépõ, a tér minden irányában
fénysebességgel terjedõ elektromágneses ener-
gia, amely kb. 99 százalékban látható fény-, illet-
ve infravörös (hõ) sugárzásból, valamint 1 szá-
zalékban ibolyántúli sugárzásból áll.

A hõ és fénysugárzás forrása a tûzgömb,
amelynek közvetlen pusztító hatásával a tûzgömb
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67a A tûzgömb

67b A hõ- és fénysugárzás 
forrása a tûzgömb

67c Faépület lángra-
lobbanása az elnyelt fény 
energiájának hatására
(forrás: Erdõs–Ordasi–Dr. Sztanyik:

Az atomfegyver, Zrínyi Katonai Kiadó,

Budapest, 1968.)



élettartama (az ún. világítási idõ) alatt kell számolnunk. Ez néhány másodperc-
tõl pár percig terjedhet.

A fény- és hõenergia valamely tárgy felületével történõ találkozásakor rész-
ben, vagy teljesen elnyelõdik, visszaverõdik, illetve ha az anyag fényáteresztõ,
áthatol azon.

Az elnyelõdött energia hatására az anyagok felhevülnek, deformálódnak,
megolvadnak, lángra lobbannak, vagy elszenesednek, nagy kiterjedésû harc-
téri tüzek keletkeznek. Az emberek égési sérülé-
seket szenvednek, ideiglenesen vagy véglege-
sen megvakulnak.

Az égési sérülések foka – több más tényezõ
mellett – a bõrfelületen elnyelõdött fényimpul-
zus nagyságától és az idõtartamtól függ.

Az égési sérülések foka:

Nyári és téli ruházattal borított bõrfelületen
a fenti értékek másfélszerese — háromszorosa
okoz I–IV. fokú égési sérülést.

Kezdeti áthatoló sugárzás
Az áthatoló radioaktív sugárzás az atomrobba-
nás középpontjából a tûzgömb élettartama alatt
kilépõ, a tér minden irányában fénysebességgel
terjedõ gamma- és neutronsugárzás.

A gamma- és a neutronsugarak igen nagy át-
hatoló képességgel rendelkeznek, az élõ szerve-
zetben káros biológiai elváltozásokat, sugárbe-
tegséget okoznak. Emellett pusztító hatást fejte-
nek ki bizonyos anyagokra, például a félvezetõ
alapú áramköri elemekre, az optikai eszközök
üveganyagára stb.

Lökõhullám
A lökõhullám a robbanás középpontjából a tér
minden irányába terjedõ, összenyomott levegõ-
front. Terjedési sebessége kezdetben a hangse-
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67e Téglaépület az atomrobbanás
elõtt, és azt követõen
(forrás: Erdõs–Ordasi–Dr. Sztanyik:

Az atomfegyver, Zrínyi Katonai Kiadó,

Budapest, 1968.)

67d Átégett ruházatú 
japán nõ
(forrás: Erdõs–Ordasi–Dr. Sztanyik:

Az atomfegyver, Zrínyi Katonai Kiadó,

Budapest, 1968.)

ENERGIA SÉRÜLÉS FOKA

10-20 J/cm2 I. fokú (bõrpír)

20-40 J/cm2 II. fokú (erõs hólyagképzõdés) 

40-80 J/cm2 III. fokú (a bõrfelszín teljes elhalása)

80 J/cm2 IV. fokú (a bõr és a szövetek
elszenesedése)  



bességnél nagyobb. Bizonyos körülmények tel-
jesülése esetén az atomrobbanás lökõhulláma
okozza a legnagyobb pusztítást.

A léglökési hullám frontjában uralkodó túl-
nyomás közvetlenül okoz sérülést, pusztulást,
de közvetve a nagy sebességgel szétrepített szi-
lánkok, omladékok és roncsok is jelentõs mérté-
kû pusztítást okoznak.

Elektromágneses impulzus (EMI)
Az atomrobbanásokat minden esetben igen
erõs elektromágneses impulzusok kísérik, ame-
lyek hatása leginkább a villámcsapások körzeté-
ben fellépõ elektromos-elektromágneses jelen-
ségekhez hasonlítható.

A robbanás középpontjából a tér minden irá-
nyában kisugárzó elektromos energia a külön-
bözõ elektronikai eszközökben, vezetékekben
több ezer voltos feszültséget hoz létre, amely
tönkreteheti a vezetékek szigeteléseit, az eszkö-
zök alkatrészeit.

Visszamaradó radioaktív sugárzás
Az atomrobbanások sajátos kísérõ jelensége 
és egyben pusztító tényezõje a környezet radio-
aktív szennyezõdése, amelyet más kifejezéssel
visszamaradó radioaktív sugárzásnak neve-
zünk.

A legnagyobb visszamaradó radioaktív
szennyezõdés a föld alatti és a felszíni atomrob-
bantásnál keletkezik. Az atomrobbanási felhõ-
bõl kihullott, illetve a robbanás körzetében a be-
sugárzás következtében sugárforrássá alakult
környezeti elemekbõl származó radioaktív ter-
mékek sugárzása az embereknél különbözõ fo-
kú sugárbetegséget, ideiglenes vagy végleges
harcképtelenséget, illetve halált okoz.

Különösen súlyos biológiai elváltozásokkal
jár, amikor a radioaktív anyagok közvetlenül a
fedetlen bõrfelületre jutnak, vagy élelmiszerek-
kel, vízzel, a belélegzett levegõvel a szervezetbe
kerülnek.
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67f Elektromágneses impulzus

67g Radioaktív anyagok 
szóródása

Franciaország 1960 és 1967 
között a Szahara algériai részén,
valamint 1996-ig a Csendes-
óceánban, a Francia-Polinéziához
tartozó Mururoa és a Fangataufa
korallzátonyokon több mint 
200 légi, illetve víz alatti 
atomkísérletet hajtott végre. 
Az akkoriban a nukleáris kísér-
letek helyszínén dolgozók közül
többen kártérítési igénnyel léptek
fel a francia kormánnyal szem-
ben az évtizedekkel késõbb jelent-
kezõ megbetegedéseik miatt.

1954 márciusában a Bikini-
szigeteknél végrehajtott hidro-
génbomba kísérlet következtében
a közelben tartózkodó Daidzso
Fukuryu-maru japán halász-
hajóra finom, fehér részecskék
hullottak, amit késõbb a japán
újságok „halálhamunak” nevez-
tek el. A legénység radioaktív
anyaggal szennyezõdött, egyik
tagja fél éven belül meghalt.
Fizikai Szemle, 1995/6 186. oldal



68. A biológiai harcanyagok jellemzõi és felosztása

FELADAT: Gyûjtsetek össze minél több, az emberi szervezetre veszélyes fertõzõ megbetege-
dést, és állítsátok sorrendbe veszélyességük alapján!

A biológiai fegyverek nemzetközi tilalma
Biológiai fegyvernek nevezzük az emberi, állati, növényi szervezetek megbete-
gítésére szolgáló élõ kórokozókat (vírusokat, rickettsiákat, baktériumokat, mik-
roszkopikus gombákat). Biológiai fegyvereknek számítanak az ilyen kóroko-
zókkal megfertõzött rovarok és állatok is.

A biológiai fegyverek kutatásának, fejlesztésének, gyártásának és felhaszná-
lásának tilalmáról szóló Biológiai Hadviselési Konvenciót 1972-ben írták alá, és
1975-ben lépett érvénybe. Eddig mintegy 100 ország csatlakozott az egyez-
ményhez, köztük Magyarország is.
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FELADATOK
1. Mi történik a nukleáris robbanáskor?
2. Milyen összetevõkbõl áll az atomfegyver pusztító hatása? Melyik ezek közül a legna-

gyobb hatású?
3. Készítsetek egy magyarázó ábrát, amely személetes módon bemutatja a nukleáris

robbanás pusztító tényezõit!

ÖSSZEFOGLALÁS
Az atomfegyverek robbanásakor felszabaduló energia hatására az atomlõszerek köpe-
nye és az egész nukleáris szerkezet a másodperc töredéke alatt plazmaállapotú, izzó
gáztömeggé alakul át.

A robbanás középpontjában a hõmérséklet kb. 30 000 000 0C, a nyomás eléri a
15 000 bart.

Ez a rendkívül magas hõmérsékletû izzó gömb (tûzgömb) az atomrobbanások egyik
legjellemzõbb kísérõjelensége.

A tûzgömb a forrása a hõ- és fénysugárzásnak, az áthatoló, másként: kezdeti radio-
aktív sugárzásnak. A tûzgömb hirtelen kiterjedése okozza a környezetben létrejövõ
romboló lökéshullámot. Végül a kihûlt tûzgömbbõl és a felemelt poroszlopból képzõdõ
jellegzetes gomba alakú atomrobbanási felhõbõl származik döntõ mértékben a környe-
zet visszamaradó radioaktív szennyezettsége.

1. Lehet-e szabadon és büntetlenül biológiai fegyvert gyártani?
2. Milyen célpontjai lehetnek a biológiai fegyverek tölteteként alkalmazott kórokozó

mikroorganizmusoknak?
3. Hogyan szaporodnak a vírusok? 
4. Hogyan képesek helyváltoztatásra a baktériumok?



Az egyezmény legnagyobb hiányossága az,
hogy semmiféle nemzetközi szervezet sem gya-
korol ellenõrzést az aláíró országok tevékeny-
sége felett, így lehetséges az egyezmény ki-
játszása. Számos ország folytat biológiai fegyve-
rekkel kapcsolatos kutatásokat és kísérleteket. 
A nyilvánosságra került adatok szerint az új
típusú biológiai harcanyagok kifejlesztésére irá-
nyuló kutatások a legtöbb helyen polgári kutató
(illetve annak álcázott) létesítményekben foly-
tatódnak. A kutatások ellenõrzése rendkívül ne-
héz, mert még a szakember is nehezen tudná
megállapítani, hogy biológiai harcanyagokkal
kapcsolatos kutatásokat folytatnak-e, vagy kü-
lönbözõ fertõzõ betegségek elleni védõoltásokat
állítanak elõ.

Vírusok
A vírusok a baktériumnál kisebb, szaporodásra
és önálló anyagcserére csak élõ sejtekben képes
kórokozók. Kis méretük miatt a baktériumokat
visszatartó, finom szûrõkön is áthatolnak, csak
elektronmikroszkóppal láthatók. A vírusok mé-
rete és szerkezeti bonyolultsága nagyon válto-
zó. Egy dolog azonban minden vírusra jellem-
zõ: csak egyfajta nukleinsavuk van, mégpedig
vagy dezoxiribonukleinsav (DNS, ami minden
sejt elsõdleges genetikai anyaga), vagy ribonuk-
leinsav (RNS).

A vírus nukleinsava fehérjébõl álló, jelleg-
zetes geometriai alakzatú tokba (kapszidba) 
van bezárva. A vírus szaporodására jellemzõ,
hogy a sejtbe hatoló részecske a behatolást kö-
vetõen a vírus gazdasejtjével teljesen egybe-
olvad, azzal mintegy új biológiai egységet alkot
mindaddig, amíg a vírusok új generációja fel-
épül.

A vírusbetegségeket okozó vírustörzsek be-
azonosítása, és a megfelelõ gyógykezelés kidol-
gozása sok idõt és költséget kívánó munka, jó-
val nehezebb a baktériumokkal kapcsolatos
hasonló feladatoknál.
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68a A H1N1 sertésinfluenza vírus
elektronmikroszkópos felvétele
http://www.cbc.ca/canada/story/

2009/05/01/f-vp-enkin.html

68b H5N1 madárinfluenza vírus
elektronmikroszkópos felvétele
Forrás: VOA News, Photo Credit: 

Cynthia Goldsmith/Jackie Katz/CDC

www.allamericanpatriots.com/

48745488_china-confirms-december-

case-human-human-bird-flu- 2

68c A hasmenést is okozó
Escherichia coli sejtek tenyészete
(forrás: Bokros Gabriella)



Baktériumok
A baktérium egysejtû véglény, amely az élõvilág
parányi, szabad szemmel nem látható legegy-
szerûbb szervezete. Néhány fajtája kórokozó.

A baktériumok testét citoplazma alkotja,
amelyet szilárd sejtfal, ezen belül puha sejthár-
tya határol. Egyes baktériumfajok idõsebb, vagy
kedvezõtlen körülmények között tartott egye-
deinek testében gömbölyû, vagy ovális alakú
spóra jelenik meg, miközben a baktériumtest
szétbomlik. A spórának nincs víz-, tápanyag-
vagy oxigénigénye, az élet nyugvó formáját
képviseli. Néhány kórokozó baktérium (például
lépfene, tetanusz) spórája a több percig tartó
forralást is jól tûri.

A baktériumfajok egy része csillós. Ezek tes-
tének végébõl, vagy az egész testfelületükrõl
vékony szálacskák nyúlnak ki. Ezen csillók se-
gítségével mozognak a folyadékokban, másod-
percenként akár a testhosszuk ötvenszeresét is
megteszik. Más baktériumoknak nyálkás tokja
van, amely a kórokozókat bizonyos mértékig
védi a megtámadott szervezet védekezõ-rend-
szerével szemben.

A baktériumok 20-30 percenként szaporod-
nak, általában haránthasadással. A levegõ jelen-
létében szaporodók az aerob baktériumok. Van-
nak olyanok is, amelyekre a levegõ oxigénje
mérgezõ hatású, ezért csak a levegõ kizárásával
(fertõzés esetén a szövetek mélyében) szapo-
rodnak, ezek az anaerob baktériumok.

A baktériumok ellenálló képessége igen vál-
tozó, egyesek jól tûrik a táplálékhiányt, a beszá-
radást és az akár -20 °C hideget is, de a meleggel
szemben kevésbé ellenállók, pusztulásuk már
60 °C-on megkezdõdik (ezen alapul a sterilezés).

Vannak baktériumok, amelyek toxint termel-
nek, amely orvosi kifejezés eredetileg a bakté-
rium által termelt méreg elnevezésére szolgál.

Gombák
A baktériumoktól többek között méretük, tökéletesebb szaporodási módjuk
különbözteti meg. Nagyrészt többsejtûek, sejtjeik megnyúltak, fonalszerûek.
A fonalakat hifáknak nevezzük. A gomolyagot képezõ hifák alkotják a micéliu-
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68e Az ételmérgezések egy 
részéért felelõs Clostrudium ssp.
tenyészete
(forrás: Bokros Gabriella)

68d Az anthrax és a tetanus
kórokozói
(Lovrekovich 1935.)



mot (gombatelepet). A gombák általában lassan,
ivaros és ivartalan úton szaporodnak, kedvelik
a gyengén savanyú közeget. Biokémiai tulaj-
donságaikban kevesebb változatosságot mutat-
nak, mint a baktériumok. Ellenálló képességük
fizikai és kémiai hatásokkal szemben nagyjából
hasonló a baktériumokéhoz.

69. A biológiai harcanyagok hatása és alkalmazása

FELADAT: Melyik nemzetközi egyezmény tiltja a biológiai fegyverek alkalmazását? Gyûjtsetek
össze minél több olyan érvet, amely e fegyvertípus teljes körû betiltásának szükségességét
támasztja alá!

Betegségeket okozó mikroorganizmusok
A Földön a természeti szférában sokmillió mikroorganizmus él, amelyek nagy
része hasznos. Azokat, amelyek az emberekben, állatokban és a növényekben
betegségeket okoznak, kórokozó mikroorganizmusoknak nevezzük.
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68f A legtöbb gombás fertõzés
kórokózója, a Candida albicans
tenyészete (forrás: Bokros Gabriella)

FELADATOK
1. Milyen élõlényeket lehet támadni a biológiai harcanyagokkal?
2. Mi lehet a biológiai fegyverek töltete?
3. Állítsátok sorrendbe a leckében felsorolt mikroorganizmusokat méret szerint!
4. Hogyan mozognak a baktériumok?
5. Milyen utakon tudnak bejutni a szervezetünkbe a kórokozók?

ÖSSZEFOGLALÁS
A kórokozó mikrobákhoz a legkisebb élõlények nagy csoportja tartozik, amelyeket mé-
reteiktõl és biológiai sajátosságaiktól függõen vírusoknak, rickettsiáknak, baktériumok-
nak, vagy gombáknak nevezünk.

Ezek az emberi, vagy állati szervezetbe kerülve azok különbözõ fertõzõ megbetege-
dését okozzák.

1. Milyen hasznos mikroorganizmusokat „használunk fel” mindennapi életünkben?
2. A természetes kórokozók közül mennyi alkalmas biológiai fegyver gyártására?
3. Hogyan válhat a biológiai fegyver a terrorizmus eszközévé?



A kórokozók közül mintegy harminc jöhet szóba biológiai fegyverként. Az
alábbi táblázat ezek közül mutat be néhányat.

A biológiai fegyver hadászati alkalmazására vonatkozó tervek
A biológiai fegyver hadászati jellegû, azaz nagy
tömegek megbetegítésére, harcképtelenné té-
telére alkalmas pusztító eszköz. A kifejlesztett
biológiai harcanyagoknak, fajtájuktól függõen,
viszonylag magas a lappangási (inkubációs) ide-
jük. Ez néhány naptól több hétig (egyes esetek-
ben hónapokig, évekig) terjed. Ezért a biológiai
fegyvert a harccselekmények kirobbanása elõtt
kell bevetni, azért, hogy a lappangási idõ után a
tömeges megbetegedés a támadással egy idõ-
ben jelenjen meg. A biológiai fegyverkutatások
arra irányulnak, hogy a lappangási idõszakot
minél jobban, akár néhány órára lerövidítsék.

A kórokozó mikrobákat és toxinokat csepp-
folyós vagy szilárd halmazállapotban alkalmaz-
hatják. Repülõgépekrõl biológiai anyagokkal
töltött légi bombákat lehet a célterületre dobni.
Rakétaeszközökkel és tüzérséggel, biológiai
anyagokkal töltött lövedéket lehet kilõni. Az
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KÓROKOZÓ MILYEN BETEGSÉGET OKOZ? KIKRE VAGY MIKRE VESZÉLYES?

bacilus anthracis anthrax Emberekre és háziállatokra 
(lépfene baktériuma) egyaránt.  

brucellaceai brucellosis Emberekre és háziállatokra 
baktérium egyaránt.  

kolera vibrió kolera Emberekre.

pasturella tullarensis tularémia Háziállatokra.  
baktérium

dengue vírus dengue láz Emberekre.

marhapestis vírus marhavész (marhapestis) Háziállatokra.

rickattsei provazeki kiütéses tífusz Emberekre.

psittacogis vírus psittakozis (papagájkór) Emberekre és állatokra
egyaránt.

histoplasma hisztoplazmózis, Emberekre és háziállatokra 
rapsulátum gomba gombaüszök egyaránt.

clostridium botulizmus Emberekre és háziállatokra 
botulinum baktérium egyaránt.

A kórokozók szándékos 
elterjesztésének legrégibb példája
1346-ból való, amikor a tatárok
megostromolták Kaffa kikötõ-
várost (ma Feodoszija). 
A tatár seregben pestisjárvány
tört ki, így a fertõzött hullákat
bedobálták a körülzárt városba,
hogy a kialakuló járvány 
miatt a védõk harcképtelenek 
legyenek, és megadják magukat.
Ennek eredményeképpen 
a járvány megadásra kény-
szerítette a város lakóit. 
Az 1899–1902 között lezajló
angol–búr háborúban az angolok
többször fertõzték a kutak 
vizét oly módon, hogy 
a kolerában elhunytak hulláit 
a visszavonulás során 
a kutakba dobták.



ivóvíz, az élelmiszerek és a takarmányok az ellenség területén tevékenykedõ
személyek és csoportok által is megfertõzhetõk.

A korszerû hadviselésben az aeroszolos (aeroszol: szilárd halmazállapotú
részecskék a levegõ fázisban) formájú kijuttatás a legkárosabb. Ilyenkor a
nagytömegû kórokozót tartalmazó levegõ belégzésével akár egyetlen nap alatt
is tömeges megbetegedés, harcképtelenség alakulhat ki.

A biológiai fegyverek veszélyessége
A Biológiai Hadviselési Konvenció 1985-ös felülvizsgálati konferenciája egyet-
értett abban, hogy az aláíró országoknak rendszeresen ki kell cserélniük a bio-
lógiai kutatásokra vonatkozó információikat. A konferencia résztvevõi aggo-
dalmukat fejezték ki a géntechnika biológiai hadviselési célokra történõ
felhasználásának lehetõsége miatt. A megváltoztatott tulajdonságú kórokozók
ugyanis (5-10 mikron nagyságú aerosolként) a tüdõbe belélegezve egészen
más kórképet, tüneteket okoznak, mint a természetben évezredek óta elõfor-
dulók. A kutatások jelenleg ott tartanak, hogy a rendszeresített, illetve a meg-
lévõ, katonai szempontból felhasználható kórokozó mikroorganizmusoknak,
biológiai harcanyagoknak mintegy 15-20 tulajdonságát változtatták meg. A be-
tegség felismerése így igen nehéz, hiszen nem könnyû megállapítani, hogy mi-
lyen kórokozó mikroorganizmust alkalmaztak. Ezért a kezelés csak tüneti le-
het. A kórokozó felkutatása, a gyors terjedés megakadályozása, a tömeges
gyógyszeres kezelés megszervezése, és a támadás következményeinek felszá-
molása sok idõt és pénzt igényel.

Egy olyan háborúban, amelyben biológiai fegyvert is bevetnek, a katonai
egészségügyi szolgálat és a polgári egészségügyi szervek megterhelése elké-
pesztõ méretekben megnövekedne, mivel a tömegek ellátása és gyógykezelése
az eddigiektõl eltérõ gyógyító eljárásokat, kezelési módszereket követelne meg. 

A terrorizmus mint új veszélyforrás
Az utóbbi idõkben igen jelentõs veszélyforrássá vált a terrorizmus, különösen
a nemzetközi terrorizmus. A terrorista szervezetek fegyvertára és szakmai is-
merete egyre bõvül. A biztonságpolitikai szakértõk szerint a jövõben elkövetett
terrorista merényleteknél nem zárható ki a biológiai ágensek, illetve a vegyi
fegyverbõl származó mérgezõ anyagok alkalmazása.

Általánosan elmondható, hogy a terrorcselekmények elkövetése, az erre va-
ló felkészülés viszonylag alacsony költségekkel jár, az ellene való védekezés vi-
szont igen komoly anyagi terheket ró a nemzetgazdaságokra, és áldozatválla-
lást kíván az állampolgároktól.
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FELADATOK
1. Gyûjtsétek össze az elmúlt 10 év azon terrorcselekményeit, amelyeket biológiai harc-

anyagokkal követtek el!



70. A vegyi fegyverek általános jellemzõi és felosztása

FELADAT: Gondoljátok végig, hogyan fordulhatott elõ az, hogy a háborúk során az elméleti-
leg halálos hatású mérgezõ harcanyagokkal indított pusztító támadásoknak mindig voltak
túlélõi?

Mit nevezünk vegyi fegyvernek?
Vegyi fegyvereknek nevezzük a különbözõ mérgezõ harcanyagokat, alkalma-
zási eszközeikkel együtt. A vegyi fegyverek pusztító hatása a mérgezõ harc-
anyagok toxikus tulajdonságain alapszik.

A mérgezõ harcanyagok olyan vegyületek, amelyek harci körülmények kö-
zött is képesek az élõ szervezetek károsítására, pusztítására.

A gáz, cseppfolyós, vagy szilárd halmazállapotú mérgezõ harcanyagok
szennyezik a légteret, a terepet, a harci- tehnikai eszközöket, a katonákat. Ide-
iglenes vagy végleges harcképtelenséget, halált okoznak, elpusztítják a termé-
szetes növénytakarót és a mezõgazdasági kultúrákat.

A vegyi fegyverek alkalmazása a történelemben
A vegyi fegyver elnevezés elõször a XX. század katonai irodalmában fordul elõ.
Ennek ellenére valójában egyike a legkorábban bevetett fegyvertípusnak. Már
az ókorban használtak fojtó hatású – általában kéntartalmú anyagok elégetésé-
vel nyert – füstöket az ellenség elpusztítására, zavarására. Arra is számos példa
volt, hogy az ellenséges erõk feltartóztatása céljából megmérgezték a kutakat
és az élelmiszereket.

Az elsõ nagyhatású, harctéri körülmények között is alkalmazható méreg – mai
kifejezéssel élve: mérgezõ harcanyag – felfedezése a XVIII. század végére esik.
Ekkor állították elõ vegytiszta állapotban a kéksavat, azaz a hidrogén-cianidot.
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ÖSSZEFOGLALÁS
A Földön, a bioszférában sok millió mikroorganizmus él, amelyek nagy része hasznos.
Ennél nagyságrendekkel kevesebb azon kórokozóknak a száma, amelyek az emberi és
az állati szervezetbe, valamint a növényekbe kerülve betegségeket idézhetnek elõ.

Azokat a mikroorganizmusokat, amelyek az emberekben, állatokban és a növények-
ben betegségeket okoznak, kórokozó mikroorganizmusoknak nevezzük. Ezek közül kb.
30 kórokozó az, amely számba jöhet biológiai fegyverként.

1. Melyik volt az elsõként tömegesen bevetett „gyilkos” gáz?
2. Milyen halmazállapotúak lehetnek a mérgezõ harcanyagok?
3. Hogyan befolyásolja a mérgezés hatását a testtömeg?
4. Mit lehet szennyezni mérgezõ harcanyaggal?
5. Milyen utakon kerülhet be a szervezetbe a mérgezõ anyag?



A XX. század elején figyeltek fel egyes halogén tartalmú anyagok erõs ingerlõ,
könnyfakasztó tulajdonságára, és ezek egyikét a francia rendõrség már 1910-ben
eredményesen alkalmazta vegyi kézigránátok tölteteként bûnözõk elfogására.

A megismert újabb és újabb mérgezõ harcanyagok felfedezésével szinte egy
idõben megkezdték azok harctéri alkalmazásának kimunkálását.

Az elsõ világháború kezdeti idõszakában ezek a kísérletek még nem jártak
jelentõs eredménnyel. Részben a nem célszerûen megválasztott mérgezõ harc-
anyagok, részben a kidolgozatlan alkalmazási elvek és célba juttató eszközök
következtében. A kudarcok azonban nem tántorították el a hadviselõ államo-
kat a vegyi fegyverek kifejlesztésétõl, hanem további intenzív fejlesztésre ösz-
tönözték õket.

Az elsõ, katonailag is jelentõs sikert – amely még magát az alkalmazó felet, a
császári német csapatokat is meglepte – a belgiumi Ypern városka közelében,
1915. április 22-én klórgázzal, gázfúvással végrehajtott vegyi támadás hozta
meg. A német peremvonalban mintegy 15 ezer gázpalackot helyeztek el. Ki-
várva a kedvezõ szélirányt, a meghatározott jelre egyszerre megnyitották a pa-
lackok zárószelepeit. A kiáramló klórgáz a talaj menti széllel együtt haladó, 4-5
méter magas, kb. tíz kilométer széles zöldessárga színû felhõt hozott létre. Be-
fedte a terepet, elárasztotta a szemben lévõ francia és kanadai csapatok állásait.
A felkészületlen katonák között pánik tört ki, mintegy 15 ezren szenvedtek sú-
lyos, ezen belül ötezren halálos sérülést.

A vegyi fegyverek betiltása érdekében tett lépések
A vegyi fegyverek alkalmazását az elsõ pillanattól kezdve „embertelen” mód-
szerként értékelték. Ennek megfelelõen 1925-ben Genfben megszületett a „Foj-
tó, mérgezõ és más gázok használatának, és a hadviselés bakteriológiai mód-
szereinek tiltásáról szóló Jegyzõkönyv” – az 1925. évi genfi egyezmény.

1993. január 13-án Párizsban 39 ország képviselõi kézjegyükkel látták el az
„Egyezmény a vegyi fegyver kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának 
és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítésérõl” megnevezésû doku-
mentumot. Az aláíró államok vállalták, hogy semmilyen körülmények között:
• nem fejlesztenek ki, gyártanak, szereznek meg, halmoznak fel, tartanak

meg vegyi fegyvert;
• nem adnak át közvetlenül, vagy közvetve vegyi fegyvert senkinek;
• nem használnak vegyi fegyvert;
• nem kezdeményeznek semmilyen, vegyi fegyver alkalmazására irányuló

katonai elõkészületet;
• nem mûködnek közre, nem kezdeményeznek, vagy bátorítanak más mó-

don senkit semmilyen tiltott tevékenység folytatására.

Nagy fontosságú kérdés az elõírások betartásának ellenõrzési lehetõsége.
Például egy foszforsavat tartalmazó edényre „nincs feltétlenül ráírva”, hogy a
késõbbiekben mûtrágya gyártására használják fel, vagy szarin típusú mérgezõ
harcanyagot készítenek belõle.
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A Magyar Köztársaság Országgyûlé-
se 1996. október 29-én ratifikálta a Pári-
zsi Egyezményt. A végrehajtást elõké-
szítõ és a felügyeletet ellátó nemzeti
hatóság a Vegyi és Biológiai Fegyver-
tilalmi Iroda. Ez a szervezet végzi az
adatszolgáltatást, szervezi és irányítja
az Egyezmény végrehajtását.

A Vegyifegyver-tilalmi Egyezmény-
hez mostanáig 182 ország csatlakozott.
Az egyezmény végrehajtása során a ré-
szes országok 71,194 tonna mérgezõ
anyagot és 8,67 millió különbözõ vegyi
fegyvert (lõszert, bombát, rakétafejet
stb.) jelentettek be, amelybõl 34,529
tonna mérgezõ anyagot és 3,88 millió vegyi fegyvert semmisítettek meg.
(http:// www.opcw. org/2009.07.31.)

A mérgezõ harcanyagok csoportosítása
A mérgezõ anyagok bizonyos csoportjainak jelenlétét gyakran jellemzõ, olykor
kellemetlen szag is jelzi. A legmodernebb mérgezõ harcanyagoknak már olyan
kis koncentrációja is halálos mérgezéshez vezethet, amelynél még a legérzéke-
nyebb orrúak sem érzik a szagukat.

A mérgezõ harcanyagokat többféle szempont alapján csoportosíthatjuk.
A felosztás alapját leggyakrabban a mérgezõ harcanyagok fizikai-kémiai tulaj-
donságai és az élõ szervezetre gyakorolt hatásuk képezi.

Állékonyság
A terepre, az objektumokra, a harci-technikai eszközökre jutott mérgezõ harc-
anyagok károsító hatásukat hosszabb-rövidebb ideig megõrzik. Ezt a tulajdon-
ságukat állékonyságnak nevezzük.

Az állékonyság nemcsak az alkalmazott mérgezõ harcanyagtól, hanem pél-
dául a meteorológiai viszonyoktól, a terepviszonyoktól, és a kijuttatás módjá-
tól is függ.

Állékonyságuk alapján megkülönböztetünk illanó és maradó mérgezõ harc-
anyagokat.

Az illanó mérgezõ harcanyagok a terepet néhány perctõl legfeljebb 1–12 óra
idõtartamig szennyezik.

A maradó mérgezõ harcanyagok káros hatásukat napokig, hetekig, egyes
esetekben hónapokig képesek kifejteni.

A különbözõ mérgezõ harcanyagokhoz maradóságuk növelésére, eltávolí-
tásuk, mentesítésük megnehezítésére, sûrítõszereket adagolhatnak. A sûrítõ-
szert is tartalmazó mérgezõ harcanyagokat a nyúlós (idegen szóval: viszkózus)
megnevezéssel különböztetjük meg az alaptípustól.
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70a Megsemmisítésre váró vegyi lõszerek
épségben
forrás: http://www.opcw.org/ 2009.07.31.

FELADAT: Véleményetek szerint miért fon-
tos a vegyi fegyverek szakszerû megsem-
misítése?



Élettani hatás
A mérgezés súlyosságát meghatározó legfontosabb tényezõk:
• a mérgezõ harcanyag mérgezõképessége;
• a mérgezõ harcanyag koncentrációja (g/m3, mg/cm3 vagy a mg/l);
• a mérgezett személy testtömege;
• a behatási idõ.

A mérgezõ harcanyagokat az élõ szervezetre gyakorolt hatásuk alapján a kö-
vetkezõ csoportokba soroljuk:
• idegbénító hatásúak; • általános hatásúak;
• hólyaghúzók; • fojtók;
• ingerlõk; • pszichotoxikus hatásúak;
• növényzetpusztítók.

71. A mérgezõ harcanyagok élettani hatásai

FELADAT: Rendszerezzétek testünk fontosabb szerveit a mérgezésekkel szembeni érzékeny-
ségük alapján!
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FELADATOK
1. Melyik nemzetközi egyezmény tiltja a vegyi fegyverek használatát?
2. Mikor alkalmaztak elõször tömegesen vegyi fegyvert háborúban?
3. Szerintetek milyen körülmények hatására vetették harcba ekkor a vegyi fegyvereket a

hadviselõ felek?
4. Milyen tényezõk határozzák meg a mérgezés súlyosságát?

ÖSSZEFOGLALÁS
Vegyi fegyvereknek nevezzük a különbözõ mérgezõ harcanyagokat, alkalmazási eszkö-
zeikkel együtt.

A vegyi fegyverek pusztító hatása a mérgezõ harcanyagok toxikus tulajdonságain
alapszik.

Azok a vegyületek a mérgezõ harcanyagok, amelyek harci körülmények között is ké-
pesek az élõ szervezetek károsítására, pusztítására.

A gáz, cseppfolyós vagy szilárd halmazállapotú mérgezõ harcanyagok különbözõ
harci állapotban (gáz, gõz, folyadék, aeroszol formában) szennyezik a légteret, a tere-
pet, a harci-technikai eszközöket, a személyi állományt. Ideiglenes, vagy végleges harc-
képtelenséget, munkaképtelenséget, halált okoznak, elpusztítják a természetes növény-
takarót és a növényi kultúrákat.

1. Milyen típusait lehet megkülönböztetni a mérgezõ harcanyagoknak?
2. Hol fejtik ki hatásukat a mérgezõ harcanyagok?
3. Melyek a „nem halálos” típusú mérgezõ harcanyagok?



Az idegbénító hatású mérgezõ harcanyagok (idegmérgek)
Legfontosabb képviselõjük a szarin, szomán és a “V” anyagok. Ezek gyorsan
ható mérgezõ harcanyagok. Kisfokú mérgezés esetén csak erõs pupillaszûkü-
let (miozis) lép fel, a légzés nehezül, mellkasi fájdalmak jelentkeznek. Súlyos
mérgezésnél görcsös állapot jelentkezik, aminek látható jelei – a miozison kívül
– az egész szervezet erõs remegése, eszméletvesztés, önkéntelen vizeletürítés.
Ha a sérült ellenanyagot nem kap, a halál rövid idõn belül bekövetkezik. 
A szervezetbe jutott mérgezõ harcanyagok igen nehezen ürülnek ki, folyama-
tosan felhalmozódnak, ezért halálos, vagy súlyos mérgezés is bekövetkezhet
önmagukban veszélytelen adagok többszöri elszenvedésekor.

A szarin és a szomán hatásukat cseppek és pára formájában fejtik ki, bõrre
kerülve vagy belélegezve sérülést, halált okozhatnak. A “V” anyagok a szomán-
nál nagyobb mérgezõképességgel rendelkezõ, maradó idegbénulást elõidézõ
harcanyagok. Maradóságuk néhány naptól néhány hétig, sõt néhány hónapig
is tarthat. Veszélyességükre jellemzõ, hogy a szabad bõrfelületre kerülve már 
2 mg elegendõ egy felnõtt ember elpusztítására.

Az általános hatású mérgezõ harcanyagok (vérmérgek)
Legismertebb képviselõjük a hidrogén-cianid, más néven a kéksav. A hidro-
gén-cianid színtelen, rendkívül illékony, keserûmandula illatú folyadék. Mér-
gezõ hatását úgy fejti ki, hogy a vérben megkötõdve az oxigénfelvételt lehetet-
lenné teszi. Kisebb fokú mérgezés esetén a sérült légzése felgyorsul, súlyos
légszomj, görcsös állapot, esetleg eszméletvesztés lép fel. Súlyos mérgezés ese-
tén a halál néhány perc alatt bekövetkezik.

A hidrogén-cianid erõs méreg. Elõállítása olcsó. Alkalmazásával csak kor-
látozottan számolhatunk, ugyanis nagyfokú illékonysága miatt igen nehéz a
szükséges töménység megfelelõ idõtartamú létrehozása. A légutakon keresztül
fejti ki mérgezõ hatását, így a gázálarc megfelelõ védelem ellene.

A hólyaghúzó hatású mérgezõ harcanyagok (hólyaghúzók)
A hólyaghúzó hatású mérgezõ harcanyagok mind a mai napig megõrizték je-
lentõségüket, bár mérgezõképességük kisebb az idegbénítókénál. A legismer-
tebb hólyaghúzó mérgezõ harcanyagok a kénmustár, a nitrogénmustár, a lewisit.

A kénmustár sárga színû, jellegzetes, tormára, fokhagymára emlékeztetõ,
szúrós szagú gáz. A bõrfelületre jutott kénmustár hatásának elsõ tünetei a szeny-
nyezõdést követõ 4-8 órán belül lépnek fel. A bõrön vörös foltok, majd apróbb
hólyagok keletkeznek, amelyek egy-másfél nap elteltével nagyobb, sárgás ned-
vet tartalmazó hólyagokká alakulnak át. A megduzzadt hólyagok két-három
nap múlva felszakadnak, a helyükön nehezen gyógyuló fekély keletkezik,
amely további fertõzések forrása lehet. Ha az elfertõzõdést sikerül megakadá-
lyozni, a sebek 20-30 nap alatt, egyébként 2-3 hónap alatt gyógyulnak be, dur-
va hegképzõdés mellett.

A kénmustár gõzök vagy aeroszolok belégzése után a tünetek 4-6 óra múlva
észlelhetõk, szúrós fájdalmat okoznak az orrban, a torokban, a sérült gyakran
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elveszti a hangját. Enyhébb mérgezés esetén az elváltozások néhány napon be-
lül megszûnnek, súlyosabb esetben azonban fekélyes légcsõhurut, tüdõgyulla-
dás lép fel, ami halálos kimenetelû is lehet

A fojtó hatású mérgezõ harcanyagok (fojtók)
A fojtó hatású mérgezõ harcanyagok a légzõszerveken keresztül hatnak, elsõ-
sorban a tüdõt támadják meg. Szétroncsolják a tüdõlebenyek léghólyagocs-
káit, és az alsó légutak finom nyálkahártyáit. A halál tüdõvizenyõ, tüdõgyul-
ladás, fulladás útján következik be. A fontosabb fojtó mérgezõ harcanyagok a
foszgén, a difoszgén, a klórpikrin. Napjainkban már nem számítanak korszerû
mérgezõ harcanyagnak, alkalmazásuk valószínûsége viszonylag alacsony.

A foszgén szobahõmérsékleten és a földfelszíni légköri nyomáson színtelen,
a levegõnél nehezebb, rothadó szalmára, avarra emlékeztetõ szagú gáz. Belég-
zéskor a szájban fémes, édes íz érzõdik, majd könnyû szédülés, és általános
gyengeség jelentkezik. A sérült állapota a mérgezést követõ negyedik-hatodik
órában hirtelen rosszabbra fordul, kínzó légszomj lép fel, amit váladékozó erõs
köhögés és fejfájás kísér. A foszgén sérültek gyógyítása igen nehéz, súlyos mér-
gezés esetén gyakorlatilag reménytelen.

A foszgén a terepen csak rövid ideig marad meg hatásos töménységben, 
a gázálarc tökéletes védelmet nyújt ellene.

Az ingerlõ hatású mérgezõ harcanyagok (ingerlõk)
Az ingerlõ mérgezõ harcanyagok a szemet, az alsó és a felsõ légutakat támad-
ják. Ismertebb képviselõik a klóracetofenon (KAF), valamint a „CS” nevû
anyag. Gyorsan ható, illanó vegyületek. Halált csak ritkán, igen nagy tömény-
ségben alkalmazva okoznak.

A „CS” apró, fehér kristályokból álló, csípõs, a paprikára emlékeztetõ illatú
anyag. A légtér szennyezésére alkalmazható, aeroszol formában. Rendkívül
nagyhatású vegyület, 6 mg/m3 koncentráció az emberi szervezet számára már
elviselhetetlen tüneteket okoz: heves, égetõ fájdalom a szemekben, a szájban, 
a légutakban, erõs nyálképzõdés, könnyezés, esetenként orrvérzés, hányinger,
bõrgyulladás. A tünetek a szennyezett légtér elhagyása után nem azonnal, ha-
nem csak néhány óra után szûnnek meg.
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Az atom-biológiai-vegyi (ABV) fegyverek elleni védelemre felkészítés során szimulálhatók azok
a pszichikumot megterhelõ helyzetek, amelyek a valós ABV helyzetet imitáló körülményekkel
együtt a személyi állomány pszichikai felkészítésére, edzésére alkalmasak. A gázkamragyakorlat
során, ezen túlmenõen, a gázálarc védõképességérõl lehet meggyõzõdni: a kiképzendõ állomány
gázálarcban lép be egy kis koncentrációban ingerlõ hatású anyaggal (pl. klór-pikrinnel) szennye-
zett légterû helyiségbe, majd különbözõ gyakorlatok elvégzését követõen a gázálarcot levéve kell 
elhagyni a helyszínt.
A gázkamragyakorlat az alapkiképzés része volt a Magyar Honvédségben 1997-ig, akkor kikerült
abból, mert a klór-pikrin felkerült a vegyi fegyver tilalmi listára, és a készleteket meg kellett semmi-
síteni. A világ sok hadseregében a mai napig a felkészítés részét képezi ez a gyakorlat, természetesen
a vegyi fegyvereket tiltó egyezményekbe nem ütközõ ingerlõ hatású anyagok felhasználásával.



A pszichotoxikus mérgezõ harcanyagok (kábítószerek)
A pszichotoxikus mérgezõ harcanyagok rendeltetése az agyi idegközpontok
ideiglenes bénítása, a szellemi és fizikai képességek átmeneti – általában né-
hány napig tartó – lelassítása, blokkolása. Hatásuk az ún. „kemény” kábítósze-
rekéhez (LSD-hez, heroinhoz) hasonlítható.

A csoport legjellemzõbb képviselõje a „BZ” nevû vegyület (benzilsav szárma-
zék). A „BZ” kristályos, színtelen anyag, harci alkalmazása leginkább aeroszol
formában valószínû, ilyenkor a légutakon keresztül fejti ki hatását. A mérgezés
tünetei a belégzés után 0,5-1 óra múlva jelentkeznek: a mérgezettek szellemi 
és fizikai képességei lelassulnak, a saját mozgásuk feletti ellenõrzést elvesztik,
szédülést, fejfájást éreznek, tájékozódási zavarok lépnek fel. Ezt a periódust,
amely általában 8-12 óráig tart, egy igen aktív, zavart és ideges állapot követi. 
A sérültek ilyenkor (a felfokozódott állapot következtében) képtelenek koncent-
rálni, feladataikat ellátni. A túlzott aktivitás szakasza általában néhány nap.

A növényzetpusztító mérgezõ harcanyagok (herbicidek)
A növényzetpusztító mérgezõ harcanyagokat a természetes növénytakaró el-
pusztítására, ezáltal a terep álcázó- és védõképességének csökkentésére, vala-
mint a mezõgazdasági kultúrnövények megsemmisítésére lehet alkalmazni.

A csoport legismertebb tagjai az Orange, a Blue és White fedõnevû keveré-
kek, valamint a talajsterilizáló hatású brómacil. Ezek az anyagok áthatolnak
a leveleken, megtámadják a növény keringési rendszerét, vagy nedvességtar-
talmát elszívják, a leveleket és a szárakat elszikkasztják, így körülbelül egy hét
leforgása alatt elpusztítják a növényt.

A brómacil alkalmazásának az a célja, hogy a növényzetpusztítókkal már
kezelt területen a talajt terméketlenné tegyék, a növényzet újranövekedését
megakadályozzák. Hatását a gyökérzeten fejti ki, nagyobb adagokban nem-
csak a fûfélék, hanem a fák, bokrok újranövekedését is képes éveken keresztül
meggátolni.

Alkalmazási eszközök
A mérgezõ harcanyagokat az ellenség szárazföldi csapatai kézigránátokkal,
puskagránátokkal, aknagránátokkal, tüzérségi gránátokkal, reaktív sorozatve-
tõ lõszerekkel, rakéta-robbanófejekkel, továbbá hordozható vagy gépjármûre
épített aeroszol-fejlesztõ generátorokkal, és elõre telepített aknákkal juttathat-
ják célba. A légierõ légibombákat, kazettákat, légi kiöntõ készülékeket és aero-
szol-generátorokat használ.
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FELADATOK
1. Állítsatok föl veszélyességi sorrendet a mérgezõ harcanyagtípusok között az emberre

kifejtett élettani hatásuk alapján!
2. Mit jelent a mérgezõ anyagok összegzõdõ hatása?
3. Milyen céllal fejlesztették ki a növényzetpusztító harcanyagokat?



72. A védekezés lehetõségei az ABV fegyverek hatásai ellen

FELADAT: Gyûjtsétek össze, hogy születésetek óta milyen betegségek ellen kaptatok védõol-
tásokat!

Az ABV-veszély jelzése és a veszély észlelését követõ elsõ óvintézkedések
VEGYIRIADÓ szinte minden nyelven (így a Magyar Honvédségben és a
NATO-csapatoknál is) a GÁZ szó kiáltásával rendelhetõ el. Karjelzése: mindkét
kar kinyújtott vízszintes állapotából az ökölbe szorított kéz könyökben behaj-
lítása felfelé a vállig és vissza, a tudomásulvétel visszajelzéséig ismételve.

A vegyiveszély észlelésekor, illetve a VEGYIRIADÓ elrendelése utáni leg-
fontosabb feladat a gázálarc védelmi helyzetbe vétele, vagy az ezzel egyenérté-
kûen védõ egyéb tevékenység (jármûfedélzet, illetve óvóhely szabad levegõvel
érintkezõ nyílásainak lezárása, szûrõn keresztül szívott levegõvel túlnyomás
alá helyezése).

Az ABV-fegyverek alkalmazásakor, a nukleáris és a vegyipari katasztrófák
bekövetkezésekor nagy területek válhatnak vegyi- és sugárszennyezetté. A la-

kosság és a katonák egészségének, éle-
tének megóvása érdekében szükséges 
a mérgezõ és sugárzó anyagok jelenlé-
tének, a vegyi- és sugárszennyezett te-
rületek elhelyezkedésének és a várható
következményeknek a gyors megállapí-
tása. Ezt a feladatot az alegységek vegyi-
és sugárfelderítéssel hajtják végre.
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ÖSSZEFOGLALÁS
A mérgezõ harcanyagokat sokféle szempont alapján csoportosíthatjuk. A felosztás alap-
ját leggyakrabban a mérgezõ harcanyagok fizikai-kémiai tulajdonságai és az élõ szerve-
zetre gyakorolt hatása képezi.

A terepre, az objektumokra, a harci-technikai eszközökre jutott mérgezõ harcanya-
gok károsító hatásukat hosszabb-rövidebb ideig megõrzik. Ezt a tulajdonságukat állé-
konyságnak nevezzük. A mérgezõ harcanyagokat az élõ szervezetre gyakorolt hatásuk
alapján a következõ csoportokba soroljuk:
• idegbénító hatásúak; • általános hatásúak;
• hólyaghúzók; • fojtók;
• ingerlõk; • pszichotoxikus hatásúak;
• növényzetpusztítók.

1. Mikor és hogyan lehet védekezni az ABV fegyverek hatásai ellen?
2. Hogyan használhatjuk fel a technika és a tudomány vívmányait a védekezés során?
3. Miért fontos az egyéni magatartás szerepe az ABV-védelemben?

72a Vegyiveszély karjelzése



A biológiai harcanyagok felderítésének lépé-
sei: a kórokozók jelenlétének gyors kimutatása
tesztekkel (biológiai jelzõkészlet). A pontos
meghatározás érdekében mintavétel (mintave-
võ felszereléssel), majd laboratóriumi elemzés
(mozgó vagy stabil laboratóriumokban).

A csapatok védelme és az egyéni védõeszközök
Fontos a legszennyezettebb terület elkerülése.
Ha a szennyezett terepszakasz nem kerülhetõ
meg, a legalacsonyabb szennyezettségû terüle-
ten keresztülvezetõ utat kell választani. Az át-
haladáshoz a legkönnyebben leküzdhetõ útvo-
nalat kell használni, és a lehetõ legnagyobb
sebességgel kell haladni. Szennyezett fegyver-
zettel, tárgyakkal szükségtelenül érintkezni ti-
los. Jármûvekbõl való ki- és beszálláskor kerülni
kell a kerekek, az oldalfalak és a láthatóan 
szennyezett jármûelemek érintését. A szennye-
zett területen gyalogosan áthaladni csak a leg-
indokoltabb esetben szabad.

A parancsnok engedélye nélkül az ABV-vé-
dõruhát és a gázálarcot (egyéni ABV-védelmi
védõeszköz) levenni tilos! A vegyi szennyezett
területen elkerülhetetlen huzamos idejû tevé-
kenység esetén gondoskodni kell az egyéni
ABV-védõruha viseletének könnyítésérõl, a pi-
hentetésrõl, valamint az emberi szükségletek-
nek legalább a létminimum szintjén történõ,
a túlélést lehetõvé tevõ biztosításáról.

A katonák haladéktalan kivonását kell elren-
delni olyan esetben, amikor még átmenetileg
sem biztosítható megfelelõ védelmük, és a szen-
nyezett terepen maradásuk harcképtelenné vá-
lásukat okozhatja.

Az ABV-szennyezett terepen végrehajtott te-
vékenységek után ellenõrizni kell a katonák
szennyezettségét, és az általuk elszenvedett su-
gáradagot is. Ha a szennyezettség megállapítása
nem lehetséges (például megfelelõ mûszer hiá-
nya miatt), de mérési, elõrejelzési, illetve re-
konstruált adatokból a veszélyeztetettség feltételezhetõ, akkor mindenkire, il-
letve mindenre kiterjedõ mentesítést kell végrehajtani, és az elszenvedett ártal-
maknak megfelelõ orvosi ellátást kell biztosítani.
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72b SSM-1 sugárzásmérõ
(forrás: Berek Tamás szds.: 
A harc vegyivédelmi biztosítása, 2005.)

72c IH-95 elõkészítése 
sugárszint, valamint sugár-
szennyezettség méréshez
(forrás: Berek Tamás szds.: 
A harc vegyivédelmi biztosítása, 2005.)

72d Biológiai jelzõkészlet
(HM Technológiai Hivatal kiadványa)



Védekezés a biológiai harcanyagok ellen

HIGIÉNIAI RENDSZABÁLYOK BETARTÁSA

A fertõzõ betegségek megelõzése érdekében kö-
telezõ betartani az egyéni és a kollektív higié-
niai elõírásokat. Az egyéni higiénia magában
foglalja a bõr, a haj, a köröm és a fogak ápolását,
a ruházat és az ágynemû tisztán tartását. Jelenti
továbbá a rendszeres étkezést, az egyéni kondí-
ció és lelki egészség fenntartását, illetve a mun-
ka- és pihenési ciklusok helyes váltakozását.

Az emberi bõrfelület igen jól tisztán tartható
szappan és víz segítségével. 

Tilos az ismeretlen tárolókból származó, vagy
ismeretlen eredetû víz fogyasztása. Szükség
lehet a kulacsban tárolt egyéni vízkészlet fertõt-
lenítésére is. Elengedhetetlen az edények, az
evõeszközök és a kulacs állandó tisztán tartása.

IMMUNITÁS MEGSZERZÉSE

Védõoltásokat kell alkalmazni a fertõzõ meg-
betegedések megakadályozására és elterjedé-
sük meggátolására. A védõoltással a szervezet-
be juttatott, antigén tulajdonságú, legyengített
vagy elölt kórokozók immunválaszt váltanak ki,
így védettség alakul ki. Nem létezik minden
betegség ellen védõoltás, ezért kiemelt egyéni
figyelmet kell fordítani a megelõzésre. A védõ-
oltások (vakcinák) alkalmazását mikrobioló-
giai, járványtani kutatások, az aktuális járvány-
veszély és a lakosság immunitási viszonyai
alapján az Egészségügyi Minisztérium szabá-
lyozza.

FERTÕTLENÍTÉS

A fertõtlenítés (dezinfekció) meghatározott kórokozó elpusztítása a szervezeten
kívül. A megelõzõ fertõtlenítés megakadályozza, hogy tárgyak, élelmiszerek,
hulladékok és személyek a fertõzés terjesztõi lehessenek. Idetartozik az ivóvíz
klórozása, a tej pasztõrözése, a kéz, a bõr (orvosok, mûtõsök, ápolók, betegek), 
a mûszerek, a kötszerek stb. fertõtlenítése. A folyamatos fertõtlenítés a fertõzõ be-
teg váladékaira, használati tárgyaira, fehérnemûjére, a betegszoba bútoraira és
felszereléseire, továbbá az ápoló és a takarító személyzetre terjed ki, a beteg el-
különítésének idõtartamára.
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72e CAM-2 vegyifelderítõ 
készülék
(forrás: Berek Tamás szds.: A harc 
vegyivédelmi biztosítása, 2005.)

72f 93M egyéni védõruha, 
a radioaktív aeroszolok elleni
védõeszköz és a nehéz védõruha
(forrás: Berek Tamás szds.: A harc 
vegyivédelmi biztosítása, 2005.)

FELADAT: Kérdezzétek meg kato-
naviselt ismerõseiteket, hogyan
emlékeznek vissza a vegyivédel-
mi ruhában és gázálarcban vég-
rehajtott tevékenységekre!



TERJESZTÕK IRTÁSA

A rovarirtás (dezinszekció) olyan eljárás, amely elpusztítja a megbetegedést
okozó rovarokat, és ezáltal az általuk hordozott megbetegítõ kórokozókat. Ro-
varirtásra áramló gõzt, rovarirtó szereket alkalmaznak. Rágcsálók irtásához
nagy segítséget jelentenek a modern kémiai irtószerek. A rovarok és atkák csí-
pésével szembeni védelemre különbözõ kenõcsöket is használhatunk.

KARANTÉN

A fertõzés bekövetkezése után a betegség nem jelentkezik azonnal. Egyes ese-
tekben a lappangási idõ alatt is, de többségében a betegség tüneteinek megjele-
nésétõl kezdve a beteg az egészséges emberek számára fertõzõ forrássá válhat,
mivel betegsége folyamán az ürülékkel, vizelettel, izzadsággal és nyállal nagy
mennyiségû élõ kórokozó mikrobát választ ki. Ezért a beteget minden esetben
elkülönítik. A vesztegzár (karantén) a fertõzõ betegségek elleni védekezésnél
elõírt kötelezõ elkülönítést jelenti. A karantén a nagyobb városokban kijelölt és
gondosan elkerített, fegyveresen õrzött épületet vagy területet jelent. Ha a
megbetegedés hajón fordul elõ, akkor a hajót vehetik vesztegzár alá, a kikötõ-
ben elkülönítetten elhelyezve.

A védelem egyéni eszközei

EGYÉNI VÉDÕESZKÖZ ALKALMAZÁSA

A különbözõ típusú gázálarcok és védõruhák helyes alkalmazása meggátolja a
radioaktív aeroszolok, a mérgezõ és biológiai harcanyagok szervezetbe, vala-
mint a bõrfelületre jutását.

A radioaktív anyagok szervezetben történõ felhalmozódását megnehezíti
néhány készítmény elõzetes alkalmazása, amelyeket még a radioaktív anya-
gok szervezetbe kerülése elõtt kell az érintetteknek utasításra bevenni. Ezek az
anyagok megelõzõ védelmet biztosítanak, és összefoglaló elnevezéssel profi-
laktikus (jelentése: betegség megelõzésére irányuló) szereknek, készítmények-
nek nevezzük õket.

Hatásuk azon alapul, hogy elõre beépülve a pajzsmirigybe, gátolják a radio-
aktív elemek (pajzsmirigy esetében 131I) beépülését. Tudni kell azonban, hogy
csak abban az esetben hatékonyak, ha közvetle-
nül a radioaktív anyagok szervezetbe kerülése
elõtt alkalmazzák õket. Addig nyújtanak védel-
met, amíg a szervezetbõl ki nem ürülnek. Nem
általános hatásúak, hanem izotópspecifikusak,
és az emberek bizonyos hányadánál elõforduló
jódérzékenység miatt alkalmazásuk kockázatot
rejt.

Jelenleg kifejezetten a pajzsmirigy veszélyez-
tetettsége miatt különféle jódkészítményeket
tárolnak profilaktikus célra.
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72g A profilaxis eszközei
(HM Technológiai Hivatal kiadványa)



Az idegbénító mérgezõ harcanyagok egyik
ellenanyaga az atropin, amelynek a mérgezést
követõ azonnali beinjekciózása életmentõ lehet.
Azonban az atropin is mérgezõ hatású, ezért al-
kalmazása csak indokolt esetben engedélyezett.
A túlélõ a továbbiakban hetekig tartó szakorvosi
kezelésre szorul.

A bõrre került mérgezõ harcanyagok eltávo-
lítására olyan speciális vegyületeket kell alkalmazni, amelyek hatékonyak a to-
xikus vegyületek ellen, ugyanakkor nem roncsolják a bõrt.

A technikai eszközök mentesítésénél elsõdleges követelmény a mentesítõ
anyagok nagyfokú hatékonysága: az itt felhasznált anyagok jóval „erõsebbek”,
mivel nagy felületeket kell a lehetõ legrövidebb idõ alatt mentesíteni.
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72h Az idegbénító mérgezõ har-
canyagok ellenanyaga 
az „ATROPIN” öninjekció
(HM Technológiai Hivatal kiadványa)

72i Személyi vegyimentesítõ 
csomag
(forrás: Berek Tamás szds.: A harc 
vegyivédelmi biztosítása, 2005)

72j Mentesítõ eszköz (Kärcher)

Az Öböl-háború szindróma
Az Öböl-háború szindróma olyan tünetegyüttes, amely 
az 1991-es Öböl-háborút megjárt, több mint 100 000 
amerikai, angol, kanadai veteránnál jelentkezett.

A Perzsa-öbölbõl történt hazatérésük után különbözõ
katonai csoportokhoz tartozó háborús veteránok 
az Egyesült Államokban, Angliában és Kanadában 
különbözõ tünetek jelentkezésérõl számoltak be, többek 
között fejfájásról, fáradékonyságról, alvászavarról, 
ízületi fájdalomról, mellkasi fájdalomról, bõrkiütésrõl és
hasmenésrõl. A háborús veteránok számos lehetséges 
mérgezõ anyaggal kerültek érintkezésbe, beleértve 
a vegyi fegyvereket, biológiai fegyvereket, hasadófejes
fegyvereket, rovarirtókat, és az égõ olajmezõk füstjét. 
Ki voltak téve irritáló petróleum-termékeknek, fertõtlenítõ
oldatoknak, és egy sor, levegõben terjedõ anyagnak, 
amelyek esetleg allergiát okozhattak. Az anthrax elleni 
védõoltás, amelyet az Öböl-háborúban részt vevõ teljes
amerikai katonai legénység megkapott, szintén felmerült
okként. A kémiai fegyverek halálos hatását kivédõ 
piridosztigmin tabletták használata is szóba került. 
Eddig nem találtak egyértelmû bizonyítékot, ami 
igazolhatóan az Öböl-háború szindrómának nevezett
tünetegyüttest okozta volna.

FELADATOK
1. Rendszerezzétek az ABV fegyverek elleni védelem lehetõségeit a „megelõzés”, az

„esemény elõtti”, „alatti”, és utáni” idõszakokban!
2. Mi ellen véd az egyéni ABV-védelmi védõeszköz?
3. Miért kell õriztetni a karantén helyszínét?



73. Ismétlõ foglalkozás

� Atomfegyvernek azt a tömegpusztító fegyvert nevezzük, amelyiknél a pusz-
tító hatást a magfizikai reakciók során felszabaduló energia képezi. Az atom-
fegyverek alapjául szolgáló nagy sebességû mesterséges magátalakulás két
alapvetõ feltétele a nagy energiájú szabad neutronok és a kritikus tömegû ra-
dioaktív anyag. A maghasadás olyan nagy sebességû és nagy energiafelsza-
badulással járó magfizikai reakció, amelynek során egyes nehéz radioaktív
atommagok kisebb tömegû atommagokká alakulnak át. A magfúzió során a
könnyû elemek atommagjai külsõ energiabefektetés hatására nehezebb atom-
magokká egyesülnek, és új, nagyobb tömegszámú elemek jönnek létre.

� Az atomfegyverek elterjedését megakadályozó nemzetközi egyezmények
közül az „Atomsorompó Szerzõdés” 1970-ben lépett hatályba. Ebben az atom-
hatalmak kötelezettséget vállaltak arra, hogy atomfegyverrel nem rendelkezõ
országnak nem adnak át nukleáris fegyvert, és nem támogatják azokat a be-
szerzésben. A nemzetközi korlátozások ellenére India elõször 1974-ben, utoljá-
ra 1998-ban hajtotta végre az utolsó 6 atomrobbantást, majd Pakisztán is hat
bombát robbantott 1998-ban. Észak-Korea a közelmúltban számos rakétakísér-
letet hajtott végre, és atomfegyver-kísérlet keretében nukleáris robbanószerke-
zeteket is robbantott.
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ÖSSZEFOGLALÁS
A 93 M gázálarc az egyéni ABV-védelmi készlet része. Védi a szájat, az arcot, a szemet
és megakadályozza, hogy a mérgezõ és a sugárzó anyagok, továbbá a baktérium-harc-
anyagok belégzéskor a szervezetbe jussanak.

A csapatok személyi állományának megóvása érdekében szükséges a mérgezõ és su-
gárzó anyagok jelenlétének, a vegyi és sugárszennyezett területek elhelyezkedésének, a
várható tényleges következmények gyors megállapítása.

A vegyi- és sugárfelderítõ mûszerekre elsõsorban azért van szükség, mert csak az
emberi érzékszervekre hagyatkozva az észlelés egészségkárosodással, vagy akár halálos
sérüléssel is járhat. A harcvezetés folyamatossága és a káros következmények elkerülé-
se érdekében szükségesek a vegyivédelmi eszközök, amelyeket hatékonyan és gyorsan
kell alkalmazni.

A hazánk területe elleni tömegpusztító fegyverekkel történõ támadás lehetõsége
minimális. Mi ilyen fegyvereket nem tárolunk, és nem kívánunk semmilyen körülmények
között sem alkalmazni.

Napjainkban az egyik általános veszélyforrást a tömegpusztító fegyverek proliferá-
ciója (elterjedése) jelenti. Ezek az eszközök már nemcsak a reguláris hadseregek fegyve-
rei között találhatók meg, hanem alkalmazhatják háború nélkül, akár egy országon belül
is terroristák, vagy vallási fanatikusok. Ezért szükséges mindenki számára a védekezés
módjainak elsajátítása.



� Az atomrobbanás fénysugárzása a robbanás középpontjából kilépõ, a tér
minden irányában fénysebességgel terjedõ elektromágneses energia, amely
kb. 99 százalékban látható fény-, illetve infravörös sugárzásból, valamint 1 szá-
zalékban ibolyántúli sugárzásból áll.

Az áthatoló radioaktív sugárzás az atomrobbanás középpontjából a tûz-
gömb élettartama alatt kilépõ, a tér minden irányában fénysebességgel terjedõ
gamma- és neutronsugárzás, amelyek igen nagy áthatoló képességgel rendel-
keznek, és az élõ szervezetben káros biológiai elváltozásokat, sugárbetegséget
okoznak.

A lökõhullám a robbanás középpontjából a tér minden irányába terjedõ ösz-
szenyomott levegõfront. Terjedési sebessége kezdetben a hangsebességnél na-
gyobb. Bizonyos körülmények teljesülése esetén az atomrobbanás lökõhullá-
ma okozza a legnagyobb pusztítást.

Az atomrobbanásokat minden esetben igen erõs elektromágneses impulzu-
sok kísérik, amelyek hatása leginkább a villámcsapások körzetében fellépõ
elektromos-elektromágneses jelenségekhez hasonlítható. Az atomrobbanások
sajátos kísérõ jelensége és egyben pusztító tényezõje a környezet radioaktív
szennyezõdése, amelyet más kifejezéssel visszamaradó radioaktív sugárzás-
nak nevezünk.

� Biológiai fegyvernek nevezzük az emberi, állati, növényi szervezetek meg-
betegítésére szolgáló élõ kórokozókat, továbbá biológiai fegyvereknek számíta-
nak az ilyen kórokozókkal megfertõzött rovarok és állatok is. A biológiai fegy-
verek kutatásának, fejlesztésének, gyártásának és felhasználásának tilalmáról
szóló Biológiai Hadviselési Konvenciót 1972-ben írták alá, és 1975-ben lépett ér-
vénybe. Eddig mintegy 100 ország csatlakozott az egyezményhez, köztük Ma-
gyarország is.

� A vírusok a baktériumnál kisebb, szaporodásra és önálló anyagcserére csak
élõ sejtekben képes kórokozók. Kis méretük miatt a baktériumokat visszatartó,
finom szûrõkön is áthatolnak, csak elektronmikroszkóppal láthatók. A vírusok
mérete és szerkezeti bonyolultsága nagyon változó. Csak egyfajta nukleinsa-
vuk van, mégpedig dezoxiribonukleinsav vagy ribonukleinsav.

A baktérium egysejtû véglény, amely az élõvilág parányi, szabad szemmel
nem látható legegyszerûbb szervezete. Néhány fajtája kórokozó. A baktériu-
mok testét citoplazma alkotja, amelyet szilárd sejtfal, ezen belül puha sejthár-
tya határol. Egyes baktériumfajok idõsebb, vagy kedvezõtlen körülmények kö-
zött tartott egyedeinek testében gömbölyû, vagy ovális alakú spóra jelenik
meg, miközben a baktériumtest szétbomlik. A spórának nincs víz-, tápanyag-
vagy oxigénigénye, az élet nyugvó formáját képviseli.

A gombákat a baktériumoktól többek között méretük, tökéletesebb szaporo-
dási módjuk különbözteti meg, nagyrészt többsejtûek, sejtjeik megnyúltak, fo-
nalszerûek. A fonalakat hifáknak nevezzük, a gomolyagot képezõ hifák alkot-
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ják a micéliumot. A gombák általában lassan, ivaros és ivartalan úton szapo-
rodnak, kedvelik a gyengén savanyú közeget. Biokémiai tulajdonságaikban
kevesebb változatosságot mutatnak, mint a baktériumok. Ellenálló képességük
fizikai és kémiai hatásokkal szemben nagyjából hasonló a baktériumokéhoz.

� A biológiai fegyver hadászati jellegû, azaz nagy tömegek megbetegítésére,
harcképtelenné tételére alkalmas pusztító eszköz. A kifejlesztett biológiai harc-
anyagoknak, fajtájuktól függõen, viszonylag magas a lappangási idejük. Ez né-
hány naptól több hétig, hónapokig, esetleg évekig terjed. Ezért a biológiai fegy-
vert a harccselekmények kirobbanása elõtt kell bevetni, azért, hogy a
lappangási idõ után a tömeges megbetegedés a támadással egy idõben jelenjen
meg.

� Vegyi fegyvereknek nevezzük a különbözõ mérgezõ harcanyagokat, alkal-
mazási eszközeikkel együtt. A vegyi fegyverek pusztító hatása a mérgezõ harc-
anyagok toxikus tulajdonságain alapszik. A mérgezõ harcanyagok olyan ve-
gyületek, amelyek harci körülmények között is képesek az élõ szervezetek
károsítására, pusztítására.

A vegyi fegyverek alkalmazását az elsõ pillanattól kezdve „embertelen”
módszerként értékelték. 1925-ben Genfben megszületett a „Fojtó, mérgezõ és
más gázok használatának, és a hadviselés bakteriológiai módszereinek tiltásá-
ról szóló Jegyzõkönyv”. 1993. január 13-án Párizsban 39 ország képviselõi aláír-
ták az „Egyezmény a vegyi-fegyver kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozá-
sának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítésérõl” elnevezésû
dokumentumot.

	 A mérgezõ harcanyagokat az élõ szervezetre gyakorolt hatásuk alapján a
következõ csoportokba soroljuk: idegbénító hatásúak, általános hatásúak, hó-
lyaghúzók, fojtók, ingerlõk, pszichotoxikus hatásúak, növényzetpusztítók.


 Az idegbénító hatású mérgezõ harcanyagok a szarin, a szomán és a „V”
anyagok, melyek gyorsan ható mérgezõ harcanyagok. Kisfokú mérgezés ese-
tén csak erõs pupillaszûkület lép fel, a légzés nehezül, mellkasi fájdalmak je-
lentkeznek. Súlyos mérgezésnél görcsös állapot jelentkezik, aminek látható je-
lei az egész szervezet erõs remegése, eszméletvesztés, önkéntelen vizeletürítés.
Az általános hatású mérgezõ harcanyagok legismertebb képviselõje a hidro-
gén-cianid, amely színtelen, rendkívül illékony, keserûmandula illatú folyadék.
Mérgezõ hatását úgy fejti ki, hogy a vérben megkötõdve lehetetlenné teszi az
oxigénfelvételt. Kisebb fokú mérgezés esetén a sérült légzése felgyorsul, súlyos
légszomj, görcsös állapot, esetleg eszméletvesztés lép fel. Súlyos mérgezés ese-
tén a halál néhány perc alatt bekövetkezik.

� A hólyaghúzó hatású mérgezõ harcanyagok mérgezõképessége kisebb az
idegbénítókénál. A legismertebb hólyaghúzó mérgezõ harcanyagok a kénmus-
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tár, a nitrogénmustár, a lewisit. A kénmustár sárga színû, jellegzetes, tormára,
fokhagymára emlékeztetõ, szúrós szagú gáz, a bõrfelületre jutott kénmustár
hatásának elsõ tünetei a szennyezõdést követõ 4-8 órán belül lépnek fel. A bõ-
rön vörös foltok, majd apróbb hólyagok keletkeznek, amelyek egy-másfél nap
elteltével nagyobb, sárgás nedvet tartalmazó hólyagokká alakulnak át. A meg-
duzzadt hólyagok két-három nap múlva felszakadnak, a helyükön nehezen
gyógyuló fekély keletkezik, amely további fertõzések forrása lehet.

� A fojtó hatású mérgezõ harcanyagok a légzõszerveken keresztül hatnak, el-
sõsorban a tüdõt támadják meg, szétroncsolják a tüdõlebenyek léghólyagocs-
káit, és az alsó légutak finom nyálkahártyáit. A halál tüdõvizenyõ, tüdõgyulla-
dás, fulladás útján következik be. Fontosabb fojtó mérgezõ harcanyagok a
foszgén, a difoszgén, a klórpikrin.

Az ingerlõ mérgezõ harcanyagok a szemet, az alsó és a felsõ légutakat tá-
madják. Ismertebb képviselõik a klóracetofenon, valamint a „CS” nevû anyag.
Gyorsan ható, illanó vegyületek. Halált csak ritkán, igen nagy töménységben
alkalmazva okoznak.

A pszichotoxikus mérgezõ harcanyagok rendeltetése az agyi idegközpon-
tok ideiglenes bénítása, a szellemi és fizikai képességek átmeneti lelassítása,
blokkolása. Hatásuk az ún. „kemény” kábítószerekéhez hasonlítható, legjel-
lemzõbb képviselõje a „BZ” nevû vegyület.

 A növényzetpusztító mérgezõ harcanyagokat a természetes növénytakaró
elpusztítására, ezáltal a terep álcázó- és védõképességének csökkentésére, va-
lamint a mezõgazdasági kultúrnövények megsemmisítésére alkalmazzák.
A csoport legismertebb tagjai az Orange, a Blue és White fedõnevû keverékek,
valamint a talajsterilizáló hatású brómacil. Ezek az anyagok áthatolnak a leve-
leken, megtámadják a növény keringési rendszerét, vagy nedvességtartalmát
elszívják, a leveleket és a szárakat elszikkasztják, így körülbelül egy hét leforgá-
sa alatt a növényt elpusztítják.

� Az ABV-fegyverek alkalmazásakor nagy területek válhatnak vegyi- és sugár-
szennyezetté. A lakosság és a katonák egészségének, életének megóvása érde-
kében szükséges a mérgezõ és sugárzó anyagok jelenlétének, a vegyi- és sugár-
szennyezett területek elhelyezkedésének, és a várható következményeknek 
a gyors megállapítása. Ezt a feladatot az alegységek vegyi-sugárfelderítéssel
hajtják végre. A katonák megóvása érdekében szennyezett terepszakaszon az
ABV-védõruhát és a gázálarcot kell viselni. A különbözõ típusú gázálarcok és
védõruhák alkalmazása meggátolja a radioaktív aeroszolok, a mérgezõ és bio-
lógiai harcanyagoknak a szervezetbe, valamint a bõrfelületre jutását.

� A biológiai harcanyagok elleni védekezés érdekében fontos a higiéniai rend-
szabályok betartása, az immunitás megszerzése, a fertõtlenítés, a terjesztõk
irtása, a karantén elrendelése. A radioaktív anyagok szervezetben történõ fel-
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halmozódását megnehezíti néhány készítmény elõzetes alkalmazása, amelye-
ket még a radioaktív anyagok szervezetbe kerülése elõtt kell az érintetteknek
utasításra bevenni. Az idegbénító mérgezõ harcanyagok egyik ellenanyaga az
atropin, amelynek a mérgezést követõ azonnali beinjekciózása életmentõ
lehet. Az atropin is mérgezõ hatású, ezért alkalmazása csak indokolt esetben
engedélyezett.

HADITECHNIKAI ISMERETEK

74. Az AK-63D gépkarabély részei, mûködése és jellemzõ adatai

FELADAT: Mit gondoltok, mi lehet a különbség a géppisztoly, a karabély, valamint a gépka-
rabély között?
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FELADATOK
1. A biológiai fegyverek használatát tiltó egyezmény idõpontja:

❑ 1921. Genf ❑ 1914. július 17. ❑ 1925. Genf

2. Mi jellemzõ a toxinokra?
❑ Élõ szervezetek ❑ Baktériumok terméke ❑ Vírusok által termelt méreg

3. Melyik mondat igaz a baktériumokra?
❑ Vírusoknál kisebb ❑ Kevesebb nukleinsav ❑ Sejtmag nélküli

található benne

4. Mikor volt az elsõ vegyi fegyver bevetés?
❑ 1905 ❑ 1914. április 22. ❑ 1915

5. Melyik a hólyaghúzó mérgezõ harcanyag?
❑ Klórcián ❑ Egyik sem ❑ Szomán

6. Melyek a fojtó hatású mérgezõ anyagok?
❑ Egyik sem ❑ Klórcián, hidrogéncián ❑ Klór, difoszgén

7. Melyik a legveszélyesebb a felsorolt mérgezõ harcanyagok közül?
❑ VX ❑ Adamzit ❑ BZ

8. Az atomrobbanás hatóértékét kifejezzük:
❑ Torrban ❑ Trotil-egyenértékben ❑ Röntgenben

9. 1942-ben az elsõ szabályozott láncreakció kísérletét vezette:
❑ Enrico Fermi ❑ Albert Einstein ❑ Robert Oppenheimer

10. Hány kt-ás és tömegû atombombát dobtak le Hirosimára?
❑ 15-16 kt ❑ 15-16 kt és tömege ❑ 20-20 kt és tömege 

6,5 t volt 8,5 t volt

1. Milyen fegyvereket nevezünk gépkarabélynak?
2. Melyek a gépkarabély fõ részei?
3. Milyen fontosabb technikai adatok jellemzik a gépkarabélyt?
4. Hogyan mûködik a gépkarabély egyes és sorozatlövéskor?



A gépkarabély rendeltetése
A gépkarabély az úgynevezett „köztes lõszert”
tüzelõ, sorozatlövések leadására is alkalmas gya-
logsági egyéni tûzfegyver. A köztes lõszer a pisz-
tolytölténynél lényegesen erõsebb, de a puska-
tölténynél gyengébb hatásadatokkal rendelkezõ
töltényfajta. Ezt a lõszert általában a puska-
tölténnyel azonos ûrméretben, de rövidített hü-
velyhosszúsággal állítják elõ. Ilyen például 
a Kalasnyikovok lõszere, a 7,62×39 mm-es 43M
rövid töltény. Más esetben a puskatöltény közel
arányos kicsinyítésével állítanak elõ kis ûrmé-

retû, de nagy sebességû gépkarabély lõszert. Ilyen például az amerikai M4 és
M16-osok 5,56 × 45 mm-es lõszere.

A gépkarabély mûködése sorozatlövés leadásakor
1. A tûzváltó sorozatlövésre állításakor a tûzváltó tengely nyitja az elsütõbil-

lentyût, és az egyeslövést biztosító elsütõemelõ nyúlványára támaszkodik.
Ezáltal az elsütõbillentyû el tud fordulni saját tengelye körül.

2. Az elsütõbillentyû meghúzásakor a kakasakasztó lekapcsolódik a kakas-
nyugaszról. A kakas az ütõrugó hatására csapján elfordul, és erõteljesen rá-
üt az ütõszegre. Az ütõszeg gyúszegével ráüt a lõszer csappantyújára. A lõ-
szer csappantyújának gyúelegye meggyullad, a láng a hüvelyfenékben lévõ
gyúlyukakon keresztül a lõportöltetre terjed át. Bekövetkezik a lövés.

3. A lövedék a lõporgázok hatására a csõfuratban halad. Amint túlhalad a gáz-
átömlõ furaton, a lõporgázok egy része e furaton keresztül a gázhengerbe
jut, és nyomást gyakorol a gázdugattyúra. Ennek következtében a zárkeret
hátrasiklik.

4. A zárkeret a hátrasiklás közben (ugyanúgy, mint a felhúzókarral történõ hát-
rahúzásakor) vezetõhornyának mellsõ falával elfordítja a zárat hossztenge-
lye körül, és ezzel kifordítja reteszelõ szemölcseit a tok reteszfészkeibõl. Be-
következik a csõfurat kireteszelése és nyitása. A zárkeret nyúlványa felsza-
badítja a kioldóemelõ kart, amely a kioldóemelõ rugó hatására kissé felfelé
emelkedik, a kioldóemelõ kakasakasztója pedig a kakas kioldónyugasza elé
kerül. Ekkor a lövedék már kirepült a csõfuratból. A zárkeret a zárral együtt
tehetetlensége folytán még tovább halad hátrafelé, a hüvelyvonó karom ál-
tal megtartott hüvely a tok kivetõnyúlványába ütközik és kivetõdik.

5. A zárkeretnek a zárral együtt mellsõ helyzetbe történõ visszatérésekor a ka-
kast csak a kioldóemelõ kakasakasztója tartja. Miután a zár a felsõ lõszert a
tárból a töltényûrbe továbbította, és bekövetkezett a csõfurat zár által való
reteszelése, a zárkeret elõremozgását folytatva kiakasztja a kioldóemelõ
kakasakasztóját a kakas kioldónyugasza alól.

6. A kakas erõteljesen ráüt az ütõszegre, és a már leírt módon megtörténik a
következõ lövés.
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74a Az AK-63D gépkarabély



A gépkarabély mûködése egyeslövés leadásakor
1. A tûzváltónak biztosított helyzetbõl egyeslövésre való állításakor a tûzváltó

kar nyitja az elsütõbillentyût, teljesen lemegy az egyeslövést biztosító
elsütõemelõ nyúlványáról, és lövéskor az elsütõszerkezet mûködésében
nem vesz részt.

2. Az elsütõbillentyû meghúzásakor a kakasakasztó lekapcsolódik a kakasnyu-
gaszról. A kakas az ütõrugó hatása alatt csapján elfordul, és erõteljesen ráüt
az ütõszegre. Végbemegy a lövés.

3. Az elsõ lövés után az alkatrészek és szerkezetek ugyanazt a mûködést végzik,
mint sorozatlövésnél. Következõ lövés nem történik, mivel az elsütõbillen-
tyûvel együtt elõre elfordult az egyeslövést biztosító elsütõemelõ is, annak
karma a kakas egyeslövés nyugasza mögé ugrik, és felhúzott helyzetben
tartja a kakast.

A GÉPKARABÉLY FONTOSABB TECHNIKAI ADATAI

A GÉPKARABÉLY FÕ RÉSZEI:
• csõ a tokkal, a mechanikus irányzékkal, a váll-

támasszal és a hátsó markolattal;
• tokfedél;
• zárkeret a gázdugattyúrúddal;
• zár;
• helyretoló szerkezet;
• gázdugattyú-vezetõ;
• elsütõszerkezet;
• alsóágy;
• tár.
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74b Helyretoló rugó

74c Zár és a zárkeret

74d Tár

74e Csõ a tokkal, a mellsõ 
és hátsó markolattal, az elsütõ-
szerkezettel és a nyílt irányzékkal

74f Gázdugattyú-vezetõ 74g Tokfedél

MEGNEVEZÉS ADATOK

tömege 3,75 kg

ûrmérete 7,62 mm

a lövedék kezdõsebessége 715 m/s

gyakorlati tûzgyorsasága 100 lövés/perc

irányzott lõtávolsága 1000 m

a tár befogadóképessége 30 vagy 20 db

lõszerkészlete 300 db  



75. A 96M P9RC Parabellum pisztoly részei, mûködése és jellemzõ adatai

FELADAT: Beszéljétek meg, mit tudtok a pisztolyokról! Mikor készültek az elsõ pisztolyok?
Mikor terjedtek el? Kik használták? Melyek a legismertebb pisztolymárkák?

A pisztoly rendeltetése
A pisztoly a katonák kiegészítõ fegyvere, viszonylag kis lõtávolsága miatt a kö-
zelharcban alkalmazzák. A pisztoly használata testközelbõl, illetve 8-10 méte-
res távolságból a leggyakoribb. A 96M P9RC pisztolyt 2003-ban rendszeresítet-
ték a Magyar Honvédségben.

A 96M P9RC pisztoly mûszaki jellemzése
A pisztoly reteszelt csövû, külsõ kakasos, re-
volverezõ elsütõszerkezetû, repülõ ütõszegû a
szánba beépített forgó biztosítóval. A revolvere-
zõ elsütõszerkezet és a külsõ kakas lehetõvé te-
szi, hogy a már elõzõleg csõre töltött, fesztelení-
tett kakasú és kibiztosított pisztolyból az elsõ lö-
vést a billentyû elhúzásával közvetlenül is le
lehessen adni. Amennyiben a körülmények le-
hetõvé teszik, a kakast ujjunkkal is felhúzhat-
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FELADATOK
1. Nézzetek utána, hogy a II. világháborúban milyen géppisztolyokat használtak! Gyûjt-

setek róluk információkat az interneten, és ezek alapján döntsétek el, hogy melyek
voltak a legjobbak ezek közül!

ÖSSZEFOGLALÁS
A gépkarabély az úgynevezett „köztes lõszert” tüzelõ, sorozatlövések leadására is alkal-
mas gyalogsági egyéni tûzfegyver.

A gépkarabély fõ részei a csõ a tokkal, a tokfedél, a zárkeret a gázdugattyúrúddal, a
zár, a helyretoló szerkezet, a gázdugattyú-vezetõ, az elsütõszerkezet, az alsóágy és a tár.

Az AK-63D gépkarabély ûrmérete 7,62 mm, a lövedék kezdõsebessége 715 m/s,
gyakorlati tûzgyorsasága 100 lövés/perc, irányzott lõtávolsága 1000 méter, lõszerkész-
lete 300 db.

1. Mire alkalmas a pisztoly?
2. Melyek a pisztoly fõ részei?
3. Milyen fontosabb technikai adatok jellemzik a pisztolyt?
4. Milyen tüzelési fogásai vannak a pisztolynak?
5. Hogyan mûködik a pisztoly?

75a A 96M P9RC pisztoly



juk. A szánban lévõ forgó biztosító teszi lehetõvé azt, hogy a csõre töltést bizto-
sított állapotú pisztollyal veszélytelenül végezhessük el.

A pisztoly mûködése
Revolverezõ lövéskor a csõre töltött, fesztelenített, kibiztosított pisztolynál az
elsütõbillentyû elhúzásával elõremozog az elsütõkeret. Elsütéskor a kakas ráüt
az ütõszeg hátsó végére, az ütõszeg elõrelendül, legyõzi az ütõszegrugó ellen-
állását, és ráüt a lõszer csappantyújára.

Lövéskor a szánt a gáznyomás hátralöki. A szán a reteszelõ bordák segítsé-
gével hátrahúzza a csövet mindaddig, amíg a csõ ferde nyúlványa bele nem üt-
közik a tok reteszelõtengelyébe. Ekkor a csõfar lebillen, szétkapcsolódnak a
reteszelõbordák, a csõ megáll, a szán pedig továbbmozog hátra a helyretoló ru-
gó ellenében. A kakast a szán hátrafeszíti. A körülbelül 5 mm-t hátramozdult
csõbõl a hüvelykivonó kihúzza az üres hüvelyt, annak fenékrésze nekiütközik
a hüvelykivetõnek, és megtörténik a hüvely kivetése.

A teljesen hátrasiklott szánt az összenyomódott helyretoló rugó elõrelendíti.
A tárban lévõ felsõ lõszert a szán zárrésze a csõbe juttatja. A szán, elérve a hátra-
mozdult csövet, azt is mellsõ helyzetbe tolja. A kakas a lövés után hátrafeszített
állapotba kerül és megakad. Így a következõ lövés már normál lövés lesz. Ennek
lényege, hogy az elõremozgó elsütõkeret elõremozdítja az elsütõemelõt, azaz
kitolja a kakas nyugaszából, és az összenyomott kakasrugó elõrelendíti a kakast.

Az elsõ lövés után tehát a pisztoly automati-
kusan betölt, és így addig adhatók le lövések,
amíg a tár üres nem lesz. Az utolsó lövés leadása
után a szán nyitott helyzetben marad, mert 
a szánakasztó hátsó helyzetben rögzíti a szánt. 
A további tüzeléshez végre kell hajtani a tárcse-
rét, majd a szánakasztó lenyomásával végrehajt-
juk a fegyver újratöltését, ezután folytatható
tovább a tüzelés.

A 96M P9RC pisztoly fontosabb technikai adatai
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MEGNEVEZÉS ADATOK

tömege 1 kg 

ûrmérete 9 mm

a lövedék kezdõsebessége 390 m/s

gyakorlati tûzgyorsasága 50 lövés/perc

hatásos célzott lõtávolsága 25 m

a tár befogadóképessége 14 db

lõszere 9×19 mm
Parabellum 

75b A csõ

75c A szán

75d A tok



A pisztoly fõ részei:
• szán;
• csõ;
• helyretoló szerkezet;
• tok az elsütõszerkezettel;
• szánakasztó;
• tár.

A pisztoly hordhelyzetei
A katonák a pisztolyt a leggyakrabban az övtok-
ban hordják. Ebben az esetben az övtok a pisz-
tollyal a lövõ kéz oldalán, a csípõcsont magassá-
gában helyezkedik el. Fontos szempont, hogy
viselete a katona számára a körülményekhez
képest kényelmes legyen, és szükség esetén
gyorsan elérhetõ legyen a fegyver.

A másik lehetséges viselési módnál a pisz-
tolyt combtokban helyezik el. A combtokot úgy
kell elhelyezni, hogy a katona kényelmesen el-
érje a fegyvert.

76. A 96M NF támadó kézigránát részei, mûködése és jellemzõ adatai
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75e A helyretoló szerkezet

75f A szánakasztó

75g A tár

FELADATOK
1. Keressetek híres pisztolymárkákat gyártó cégeket!
2. Vitassátok meg, hogy vajon mit jelenthet a revolverezés!

ÖSSZEFOGLALÁS
A pisztoly a katonák kiegészítõ fegyvere, kis lõtávolsága miatt a közelharcban alkal-

mazzák.
A 96M P9RC pisztoly reteszelt csövû, külsõ kakasos, revolverezõ elsütõszerkezetû,

repülõ ütõszegû, a szánba beépített forgó biztosítóval.
Fõ részei a szán, a csõ, a helyretoló szerkezet, a tok az elsütõszerkezettel és a tár.
Ûrmérete 9 mm, hatásos célzott lõtávolsága kb. 50 m, a lövedék kezdõsebessége

340 m/s, gyakorlati tûzgyorsaság 14 lövedék/perc.
A pisztolyt a katonák övtokban vagy combtokban hordják.

1. Mi a 96M NF támadó kézigránát rendeltetése?
2. Melyek a 96M NF támadó kézigránát részei?
3. Hogyan mûködik a 96M NF támadó kézigránát?
4. Melyek a 96M NF támadó kézigránát fontosabb technikai adatai?



FELADAT: Eddigi ismereteitek alapján gondoljátok végig, hogy a harcban milyen szerepe lehet
a támadó kézigránátnak?

A 96M NF támadó kézigránát rendeltetése
A támadó kézigránátot a katonák támadás közben az alábbi célok érdekében
alkalmazzák:
• az ellenség nyíltan vagy harcárokban elhelyezkedõ élõerejének megsebesí-

tése, megsemmisítése;
• helységharcban az ellenséges katonák megsebesítése, megsemmisítése;
• egyszerûbb mûszaki akadályok és páncélozatlan gépjármûvek rongálása.

A 96M NF támadó kézigránát fontosabb technikai adatai

A 96M NF támadó kézigránát részei
• Mûanyag gyújtófej: gyújtófej, biztosítókar, biztosító sasszeg a húzókariká-

val, forgó ütõszeg szerkezet.
• Égõgyújtó: kisnyomású csappantyú, gázszegény késleltetõ elegy, biztosító-

lemez, nitropenta detonátor.
• Szerelt gránáttest: test a burkolattal, központi csõ, hexogén robbanóanyag

tömb.

A 96M NF támadó kézigránát mûködése
A készre szerelt kézigránát a biztosító sasszeg kihúzásáig mûködésképtelen. 
A sasszeghez erõsített húzókarika a gyújtóhoz van rögzítve. A kézigránátok
élesítéséhez a biztosító sasszeg kihúzása szükséges, ehhez körülbelül 60–120 N
erõ szükséges. A biztosító sasszeg kihúzása után, amíg a biztosítókart egyik ke-
zünkkel leszorítva tartjuk, a kézigránát nem lép mûködésbe. Ha a kézigránát
eldobása után a gyújtófejben lévõ forgatórugó a biztosítókart legalább 50°-os
szögben elfordítja, beindul a robbanási folyamat, és a késleltetési idõ letelte
után bekövetkezik a robbanás.
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76a A 96M NF támadó kézigránát

MEGNEVEZÉS ADATOK

tömege 184 gramm

átmérõje 48 mm

magassága 102 mm

robbanóanyag típusa hexogén

késleltetési idõ 3,2-4,2 s

ölõhatár 2 m sugarú kör

sebesítõ határ 15 m sugarú kör



77. A 93M NF védõ kézigránát részei, mûködése és jellemzõ adatai

FELADAT: Eddigi ismereteitek alapján gondoljátok végig, hogy a harcban milyen szerepe lehet
a védõ kézigránátnak!

A 93M NF védõ kézigránát rendeltetése
A védõ kézigránátot a katonák az alábbi célok elérése érdekében alkalmazzák:
• Fedett helyrõl, harcárokból vagy harcjármûbõl alkalmazva az ellenség nyíl-

tan elhelyezkedõ élõerejének repeszekkel történõ megsemmisítése árok-
harcnál, óvóhelyeken, helységharcban.

• Különbözõ fedezékek, tábori típusú építmények, egyszerûbb mûszaki aka-
dályok, esetenként könnyen páncélozott harcjármûvek rongálása.

A 93M NF védõ kézigránát fontosabb technikai adatai
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FELADATOK
1. Gondoljátok végig, mi az oka annak, hogy a zárt helyen felrobbanó kézigránát na-

gyobb pusztítást okoz, mint ha nyílt terepen alkalmazzuk!
2. Szerintetek milyen szabályokat kell betartani a katonáknak, hogy helységharc során

ne szenvedjenek sérüléseket a saját kézigránát felrobbanásától?

ÖSSZEFOGLALÁS
A 96M NF támadó kézigránát rendeltetése az ellenség nyíltan, vagy harcárokban elhe-
lyezkedõ élõerejének harcképtelenné tétele.

A 96M NF támadó kézigránát fõ részei a mûanyag gyújtófej, az égõgyújtó, valamint
a szerelt gránáttest.

A készre szerelt kézigránát a biztosító sasszeg kihúzásáig mûködésképtelen, élesíté-
séhez ki kell húzni a biztosító sasszeget.

A robbanás akkor következik be, ha a biztosítókar legalább 50°-os szögben elfordul.

1. Mi a 93M NF védõ kézigránát rendeltetése?
2. Melyek a 93M NF védõ kézigránát részei?
3. Hogyan mûködik a 93M NF védõ kézigránát?
4. Melyek a 93M NF védõ kézigránát fontosabb technikai adatai?

MEGNEVEZÉS ADATOK

tömege 455 gramm

átmérõje 50 mm

magassága 103,5 mm

robbanóanyag típusa hexogén 

késleltetési idõ 3,2–4,2 sec

MEGNEVEZÉS ADATOK

ölõhatár 12 m sugarú kör

sebesítõ határ 60 m sugarú kör

elõre gyártott 
repeszek száma 4620 ± 40 db

a repeszek átmérõje 2,4–2,6 mm  



A 93M NF védõ kézigránát részei
• Mûanyag gyújtófej: gyújtófej, biztosítókar, biztosító sasszeg a húzókariká-

val, forgó ütõszeg szerkezet.
• Égõgyújtó: kisnyomású csappantyú, gázszegény késleltetõ elegy, biztosító-

lemez, nitropenta detonátor.
• Szerelt gránáttest: test a burkolattal, központi csõ, hexogén robbanóanyag-

tömb.

A 93M NF védõ kézigránát mûködése
A készre szerelt kézigránát a biztosító
sasszeg kihúzásáig mûködésképtelen.
A sasszeghez erõsített húzókarika a
gyújtóhoz van rögzítve. A kézigráná-
tok élesítéséhez a biztosító sasszeg ki-
húzása szükséges, amihez körülbelül
60-120 N erõ kell. A biztosító sasszeg
kihúzása után, amíg a biztosítókart
egyik kezünkkel leszorítva tartjuk,
a kézigránát nem lép mûködésbe. Ha
a kézigránát eldobása után a gyújtófejben lévõ forgatórugó a biztosítókart leg-
alább 50°-os szögben elfordítja, beindul a robbanási folyamat, és a késleltetési
idõ letelte után bekövetkezik a robbanás.

A védõ kézigránát, ahogy az adataiból is látható, nehezebb, mint a támadó
gránát. Ennek az oka, hogy a védõ kézigránát egy hatásnövelõ burokkal van
ellátva, ami robbanáskor 2,4-2,6 mm-es repeszeket szór szét a nagyobb pusztí-
tás érdekében.
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77a A 93M NF védõ kézigránát

FELADATOK
1. Gyûjtsétek össze, hogy milyen egyéb kézigránátokat ismertek még!
2. Véleményetek szerint miben különbözhet a többi kézigránáttól egy páncéltörõ kézi-

gránát?

ÖSSZEFOGLALÁS
A 93M NF védõ kézigránát rendeltetése az ellenség élõerejének repeszekkel történõ
megsemmisítése.

A 93M NF védõ kézigránát fõ részei a mûanyag gyújtófej, az égõgyújtó, valamint a
szerelt gránáttest.

A készre szerelt kézigránát a biztosító sasszeg kihúzásáig mûködésképtelen, élesíté-
séhez ki kell húzni a biztosító sasszeget.

A robbanás akkor következik be, ha a biztosítókar legalább 50°-os szögben elfordul,
ekkor kb. 4620 db repesz szóródik szét.



78. A T–72-es harckocsi jellemzése és fegyverzete

FELADAT: Gondoljatok vissza történelmi tanulmányaitokra, melyik háborúban alkalmazták elõ-
ször a harckocsit, illetve milyen szerepe volt a harckocsinak a II. világháborúban!

A T–72-es harckocsi rendeltetése
A T–72-es harckocsi lánctalpas harc-
jármû, amely nagy erejû fegyverzet-
tel, megbízható páncélzattal, és nagy
manõverezõ képességgel rendelkezik.
A szárazföldi csapatok fõ csapásmérõ
erejét képezi. Rendeltetése az ellen-
ség harckocsijainak, páncélozott esz-
közeinek pusztítása.

A T–72-es harckocsi jellemzõi
A harckocsi kezelõszemélyzete három
fõ: a harckocsiparancsnok, az irányzó
és a harckocsivezetõ. Mivel az ágyú

automatikus töltõberendezéssel van ellátva, töltõ kezelõre nincs szükség. A
harckocsi olyan berendezésekkel rendelkezik, amelyek a kezelõszemélyzetet
és berendezéseit védik az atomrobbanás következtében keletkezett lökõhul-
lámoktól, az áthatoló sugárzástól, a mérgezõ harcanyagoktól és a radioaktív
szennyezõdésektõl. A harckocsi víz alatti átkelõkészlettel, ködfejlesztõ beren-
dezéssel is el van látva. Önbeásás és rejtõzés biztosítása céljából önbeásó beren-
dezéssel is rendelkezik, míg az átjárók létrehozásához aknataposó berendezés
szerelhetõ rá.

A T–72-es harckocsi fegyverzete
A harckocsi 125 mm-es sima csövû, függõleges és vízszintes síkban stabilizált
ágyúval és 2 db géppuskával van felszerelve. A géppuskák közül a 7,62 mm-es
az ágyúval van párhuzamosítva, a másik a 12,7 mm-es légvédelmi komplexum.
Utóbbi a parancsnoki torony tetején van elhelyezve. Az ágyú nagypontosságú
rávezetõ és irányzószerkezettel van ellátva, ami a földi és légi célok leküzdését
biztosítja.
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1. Mi a T–72-es harckocsi rendeltetése?
2. Milyen jellemzõi vannak a T–72-es harckocsinak?
3. Milyen fegyverzettel van ellátva a T–72-es harckocsi?
4. Melyek a harckocsi fõ részei, és fontosabb technikai adatai?
5. Honnan ered a tank elnevezés?

78a A T–72-es harckocsi



A harckocsi fõ részei:
• páncéltest; • torony;
• fegyverzet és tûzvezetõ eszközök; • motor;
• erõátviteli szerkezet; • lánctalpas járószerkezet;
• elektromos és híradó berendezések; • víz alatti átkelõkészlet;
• tömegpusztító fegyverek hatása elleni védelmi berendezések;
• önbeásó berendezés.

A T–72-es harckocsi fontosabb technikai adatai
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Az elsõ harckocsik bevetése
„A modern korban a britek fektettek a legtöbb energiát egy harckocsi, a Landship, szárazföldi hajó
kifejlesztésére. Ez lett a Mark I. A fejlesztés korai szakaszában kiderült: erõs és jó terepjáró képes-
ségekkel bíró eszközöket lehet továbbfejleszteni. Nem meglepõ módon a választás a Bullock, illetve
a Holt márkájú traktorokra esett, melyet amúgy is szárazföldi lövegek vontatására használtak. 
A kezdeti fejlesztési nehézségek után született meg a Little Willie, mely a harckocsik õsének 
tekinthetõ. A ma ismert formáját pedig a Mother nevû modell kifejlesztésével érte el a harckocsi.
Annak az eszköznek a megnevezése, melyet a hétköznapi nyelv tankként emleget, nem véletlen. 
A katonai kódban nevezték ugyanis ezen a néven az új harceszközt a „víztartály” név után, 
s melynek elsõ bevetésére a Somme-i folyónál lezajló ütközetben került sor…

…1916-ban a németek elkeseredetten ostromolták a verdun-i erõdrendszert. Ugyan a francia
és brit csapatok számos alkalommal indítottak ellenrohamot, ám ezek megtörtek a németek ellen-
állásán. Ilyen elõzmények után döntött úgy a brit hadvezetés, hogy beveti a Mark I-et, a világ 
elsõ harci körülmények között is kipróbált harckocsiját. A döntés nem volt egyértelmû. A gépezet
ugyanis még jóformán a tesztelés idõszakában volt, s megbízhatatlannak tartották. Ezen ellen-
véleményeket támasztotta alá késõbb, hogy ugyan az 59 rendelkezésre álló tankból 49-et akartak
bevetni, a technika ördöge másként döntött. A front minden kilométerén hat harckocsinak kellett
volna állnia, ám a 49 gépbõl 17 már bevetés elõtt meghibásodott. Ennek következménye az lett,
hogy ahelyett, hogy egymást támogatták volna, nagyon gyakran egyenként bocsátkoztak harcba.
Ennek ellenére kellõ pánikot tudtak kelteni a német gyalogság körében.”

http://www.honvedelem.hu/cikk/0/12541/somme_pentek.html

MEGNEVEZÉS ADATOK

tömege 41 tonna

kezelõszemélyzete 3 fõ

maximális sebessége 60–70 km/h

üzemanyag-fogyasztása 260–450 l/100km

motor 12 hengeres négyütemû

mindenevõ Diesel-motor

a motor teljesítménye 780 LE

hatótávolsága 500 km  



79. A BTR–80A gyalogsági harcjármû jellemzése és fegyverzete

FELADAT: Gondoljátok végig, hogyan oldanátok meg a harcmezõn a gyalogos lövészkatonák
biztonságos szállítását!

A BTR–80A gyalogsági harcjármû rendeltetése
A BTR–80A gyalogsági
harcjármû a lövészkatonák
szállítására és a támadóte-
vékenység támogatására
szolgál. Páncélzata meg-
védi a lövészkatonákat az
ellenség kézifegyvereinek
tüzétõl, továbbá saját fegy-
verzetével hatékony támo-
gatást képes nyújtani a
harctéren.
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FELADATOK
1. Nézzetek utána, hogy milyen típusú harckocsikat alkalmaztak sikerrel a II. világhábo-

rúban!
2. Keressetek adatokat a T–80-as harckocsiról, és hasonlítsátok össze a T–72-es harcko-

csi adataival!
3. Nézzetek utána, mit jelent, és hogyan mûködik a reaktív páncél!

ÖSSZEFOGLALÁS
A T–72-es harckocsi lánctalpas harcjármû, a szárazföldi csapatok fõ csapásmérõ erejét
képezi, feladata az ellenség harckocsijainak és páncélozott eszközeinek pusztítása.

A harckocsi 125 mm-es simacsövû, függõleges és vízszintes síkban stabilizált ágyú-
val, egy 7,62 mm-es, és egy 12,7 mm-es géppuskával van felszerelve.

A harckocsi súlya 41 tonna, maximális sebessége 60-70 km/óra, a motor teljesítmé-
nye 780 LE.

1. Mi a BTR–80A gyalogsági harcjármû rendeltetése?
2. Milyen fegyverzete van a BTR–80A gyalogsági harcjármûnek?
3. Melyek a gyalogsági harcjármû fontosabb harcászat-technikai adatai?

79a A BTR–80A gyalogsági harcjármû



A BTR–80A gyalogsági harcjármû fegyverzete
A 30 MM-ES 2A72 TÍPUSÚ GÉPÁGYÚ TECHNIKAI ADATAI

A 7,62 MM-ES PKT GÉPPUSKA TECHNIKAI ADATAI

A BTR–80A GYALOGSÁGI HARCJÁRMÛ TECHNIKAI ADATAI

ÁLTALÁNOS KATONAI ISMERETEK
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MEGNEVEZÉS ADATOK

tömege 84 kg

ûrmérete 30 mm

a lövedék kezdõsebessége 960 m/s  

irányzott lõtávolsága földi célra 4000 m

irányzott lõtávolsága légi célra 2500 m

gyakorlati tûzgyorsasága lassú sorozatnál 200 lövés/perc

gyakorlati tûzgyorsasága gyors sorozatnál 300 lövés/perc

lõszerkészlete 300 db 

MEGNEVEZÉS ADATOK

tömege 10,5 kg

ûrmérete 7,62 mm

lövedék kezdõsebessége 855 m/s

irányzott lõtávolsága 2000 m

elméleti tûzgyorsasága 750 lövés/perc

lõszerkészlete 2000 db

MEGNEVEZÉS ADATOK

súlya 13,6 t

kezelõszemélyzete 3 fõ

szállítható katonák száma 6 fõ

maximális sebessége 75 km/h

maximális sebessége
kemény földúton 30 km/h

maximális sebessége vízen elõre 9 km/h

üzemanyag-fogyasztása 48 l/100km

hatótávolsága mûúton 600 km

hatótávolsága terepen 250 km

motor 8 hengeres
négyütemû Diesel

a motor teljesítménye 260 LE

79b A BTR–80A gyalogsági harc-
jármû fegyvereinek lõszertípusai

A 30 MM-ES GÉPÁGYÚ

Páncéltörõ
– fényjelzõ

Repesz –
fényjelzõ

Repesz –
romboló

A 7,62 MM-ES PKT GÉPPUSKA

Nehéz-
lövedékû

acélmagvas

Fényjelzõ Páncéltörõ 



80. A JAS–39 Gripen vadászrepülõgép jellemzõi és technikai adatai

FELADAT: Véleményetek szerint melyik a hatékonyabb repülõgép, amelyik csak egy feladat
végrehajtására képes, vagy amelyik képes védõ és támadó feladatok végrehajtására is?

A Gripen általános jellemzése
Magyarország 2008. január 28-án vet-
te át a 14 darab legmodernebb C és D
verziójú JAS-39 harci gépet, amelyek-
bõl 12 együléses és 2 kétüléses. A re-
pülõgépek fontos jellemzõje a légi
utántöltés lehetõsége, ennek érdeké-
ben minden repülõgép visszahúzha-
tó légi utántöltõ csonkkal van felsze-
relve. A légi utántöltés megteremti a
lehetõségét annak, hogy a magyar lé-

gierõ gépei hazánktól távol, NATO bevetésekben vegyenek részt. A C és D
Gripen változatok rendelkeznek mindazokkal a képességekkel, amelyek le-
hetõvé teszik a NATO-n belüli hatékony együttmûködést a kommunikáció, a
navigáció, az azonosítás, a fegyverzet, a logisztikai támogatás, a feltöltés,
a földi kiszolgálás és a kiképzés területén. A többi NATO-tagország légierejé-
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ÖSSZEFOGLALÁS
A BTR–80A gyalogsági harcjármû a lövészkatonák szállítására, és a támadótevékenység
támogatására szolgál.

Páncélzata megvédi a lövészkatonákat az ellenség kézifegyvereinek tüzétõl, saját
fegyverzetével hatékony támogatást képes nyújtani a harctéren.

A BTR–80A gyalogsági harcjármû fegyverzete a 30 mm-es 2A72 típusú gépágyú, va-
lamint a 7,62 mm-es PKT géppuska.

A harcjármû súlya 13,6 t, kezelõszemélyzete 3 fõ, 6 fõ lövészkatonát szállít, maxi-
mális sebessége 75 km/h.

FELADATOK
1. Keressetek adatokat a BMP–1 típusú gyalogsági harcjármûrõl, vitassátok meg, hogy

melyik elõnyösebb: a lánctalpas vagy a kerekes megoldás!
2. Nézzetek utána, hogy az USA hadserege milyen típusú páncélozott szállító harcjár-

mûveket alkalmaz napjainkban!

1. Mi a JAS–39 Gripen típusú repülõgép feladata?
2. Milyen fegyverzettel van felszerelve a repülõgép?
3. Melyek a repülõgép fontosabb technikai adatai?

80a JAS–39 Gripen típusú repülõgép



vel történõ hatékony és zökkenõmentes együttmûködést az azonos navigá-
ciós és mûszeres leszálló rendszerek, az angol nyelvû kijelzõk és jelzések,
valamint a NATO szabványnak megfelelõ fegyverzet és rakétatartók teszik
lehetõvé.

A Gripen funkciói
A repülõgép képes légvédelmi feladatok végrehajtására, légi fölény kivívására,
kiváló képességekkel rendelkezik a közelharc eredményes megvívására. To-
vábbá képes légi támogatásra, tengeri hadihajók elleni védelemre, felderítésre.

A Gripen fegyverzete
A JAS–39 harci repülõgép képes gombnyomással a harci feladatok repülés köz-
beni változtatására, ezzel eleget tesz a jövõ egyre növekvõ követelményeinek.
A világ legmodernebb adatátviteli rendszerével rendelkezik, amely növeli a
helyzetfelismerést és a harci hatékonyságot, és közel valós idejûre rövidíti az
ellenség érzékelése és a tüzelés kiváltása közötti idõt. Hatékonyan képes alkal-
mazni a rövid és közepes hatótávolságú levegõ-levegõ rakétákat, a lézerirányí-
tású bombákat, a levegõ-föld típusú nem irányított bombákat, a levegõ-föld tí-
pusú irányított rakétákat. A pontos tüzelés érdekében lézeres célmegjelölõ
tartállyal van felszerelve. A Gripen repülõgép rendelkezik a NATO-ban alkal-
mazott „barát-ellenség” felismerõ rendszerrel, amit IFF (identification, friend
or foe) rendszernek neveznek. A rendszer képes azonosítani a szövetséges
erõk repülõgépeit, valamint jelezni számukra, hogy baráti repülõgéprõl van
szó. Ez a rendszer létfontosságú, mert ez védi meg a repülõgépet a szövetséges
repülõgépek tûzétõl. Az IFF rendszer továbbá képes azonosítani és osztályozni
az érzékelõi által felderített ellenséges célokat.

A Gripen pilótafülkéje
A Gripen az egyetlen olyan, jelenleg
szolgálatban lévõ többfunkciós repü-
lõgép, amely teljes mértékben digitális
mûszerekkel felszerelt fülkével ren-
delkezik. A pilótafülkében három szí-
nes, nagy méretû, többfunkciós kijel-
zõ található, széles szögû, sisakra sze-
relhetõ kijelzõvel és holografikus
összekötõ egységgel. Ez a megoldás
hatékony ember–gép kapcsolatot tesz
lehetõvé, amely jelentõsen megköny-
nyíti a pilóta tevékenységét harci
helyzetekben. A mûszerek csak azo-
kat az információkat jelzik ki, ame-
lyekre valóban szükség van. A pilóta
éjjellátó szemüveggel rendelkezik,
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80b JAS–39 Gripen típusú repülõgépek
a kecskeméti repülõtéren

FELADAT: Keressétek meg a Gripenek ünne-
pélyes átadásáról készült tudósításokat!



ami jelentõsen növeli a repülõgép hatékonyságát éjszakai harci alkalmazás ese-
tén. Különösen hatékonnyá teszi a pilóta munkáját, hogy a botkormányon el-
helyezett integrált rendszer segítségével képes a lokátor üzemmód kiválasztá-
sára, a fegyverekkel történõ célzásra, a kijelzõk adattartalmának meghatározá-
sára anélkül, hogy fel kellene emelnie a kezét.

A Gripen adatátviteli rendszere
A Gripen rendelkezik a NATO szabványnak megfelelõ biztonságos, digitális
adatátviteli rendszerrel, amelynek segítségével a navigációval, a fedélzeti
rendszerekkel, a fedélzeti lokátorral és fegyverzettel kapcsolatos adatai más
NATO repülõgépek, valamint a földi parancsnoki és irányító központok között
küldhetõk és fogadhatók. Ezzel a rendszerrel a pilóta a többi gépek lokátorai
által készített valós idejû céladatokat fogadhat, illetve küldhet más, a frontvo-
nalon mûködõ légi és földi erõknek. Mindezt olyan módon, hogy nincs szük-
ség a nyílt beszéd általi kommunikációra, amely nagyban javítja a bevetések si-
kerét és a repülõgépek túlélõképességét.

A JAS–39 Gripen típusú repülõgép fontosabb technikai adatai
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MEGNEVEZÉS ADATOK

maximális felszálló tömege 12 474 kg

a repülõgép hossza 14,1 méter

a szárnyak fesztávolsága 8,4 méter

magassága 4,5 méter

hatósugara 800 km

maximális sebessége 1,8 Mach

repülési távolsága póttankokkal 3000 km

hajtómûve 1 db Volvo gázturbinás
utánégetéses sugárhajtómû

80 KN tolóerõvel  

FELADATOK
1. Gondoljátok végig, és vitassátok meg, hogy miért van szükség a harci repülõgépek

légi utántöltésére!
2. Nézzetek utána, hogyan védekezik a harci repülõgép az ellenséges légvédelmi raké-

ták ellen!
3. Keressétek meg a szakirodalomban, hogy milyen eszközök segítik az ellenséges terü-

leten katapultált pilóta felkutatását!
4. Nézzetek utána, hogy mit jelent a harci repülõgépek esetében a generációjelzõ!



81. A Mi–24D harci helikopter jellemzõi és technikai adatai

FELADAT: Véleményetek szerint a mentõk, a tûzoltók és a rendõrség a helikopterek milyen
tulajdonságait használják ki?

A Mi–24D harci helikopter feladata
Korlátozottan páncélozott, két hajtómûves helikopter, feladata a szárazföldi
csapatok közvetlen légi támogatása, légideszant végrehajtása.

Az Mi–24D harci helikopter jellemzõi
Az Mi–24D harci helikoptert az Mi-8-
as helikopter típusból fejlesztették ki,
és a szárazföldi csapatok támogatásá-
ra szolgáló erõs fegyverzettel szerel-
ték fel. A két pilótafülke a törzs elején,
egymás mögött található. Jellegzetes-
sége a harci helikopterekre egyáltalán
nem jellemzõ teherfülke, ahol 8 fel-
fegyverzett katonát lehet szállítani.

A Mi–24D típusú harci helikop-
terek eddigi legkomolyabb bevetése 
a Szovjetunió afganisztáni háborújá-
ban volt az 1980-as években. Az ösz-
szes Mi–24 típust bevetették, sok fegy-
vert és alkalmazási módot teszteltek
harci körülmények között, kidolgoz-
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ÖSSZEFOGLALÁS
A Gripen az elsõ rendszerbe állított, negyedik generációs, többcélú harci repülõgép,
amely rendelkezik a harci feladatok repülés közbeni változtatásának képességével.

A repülõgép modern adatátviteli rendszerrel rendelkezik, és minimális az infravörös
jelkibocsátása.

A pilóta a sisakjára szerelt célzókészülék segítségével képes célra irányítani a raké-
tákat.

A Gripen 6 db felfüggesztési ponttal és 2 db bombakazettával rendelkezik.
Maximális felszálló tömege 12 474 kg, maximális sebessége a hangsebesség 1,8-sze-

rese, átrepülési távolsága póttankokkal 3000 km, hatósugara 800 km.

1. Mi az Mi–24D harci helikopter feladata?
2. Milyen jellemzõ tulajdonságai vannak a harci helikopternek?
3. Milyen fegyverzettel van felszerelve a helikopter?
4. Melyek a Mi–24D harci helikopter fontosabb harcászat-technikai adatai?

81a Mi–24D harci helikopter

FELADAT: Keressétek meg, hogy milyen típu-
sai vannak az Mi–24 harcihelikopter-család-
nak!



ták a Stinger rakéták (infravörös, hõkeresõ) elleni védelmet. Egyes adatok sze-
rint az afganisztáni háborúban 333 db helikopter semmisült meg, jelentõs ré-
szük a nagy kaliberû (12,7 mm) géppuskák tüzétõl.

Az Mi–24D harci helikopter fegyverzete:
• 6 db felfüggesztési pont;
• beépített 4 csövû, forgócsöves 12,7 mm-es gépágyú, amelynek tûzgyorsa-

sága 5000 lövés/perc;
• 2-2 db Falanga típusú irányított rakéta;
• 2-2 db UB-32 rakéta blokkban 4 x 32 db nem irányítható rakéta;
• 500-1000 kg légibomba.

Az Mi–24D harci helikopter fontosabb technikai adatai
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MEGNEVEZÉS ADATOK

magassága 3,97 m

a törzs hossza 1751 m

maximális repülési magassága 5400 m

maximális sebessége 335 km/h

hatótávolsága 500 km

személyzete 2 fõ

a szállítható személyek száma 8 fõ, vagy 4 hordágy  

FELADATOK
1. Nézzetek utána, hogy az 1980-as években, az afganisztáni háborúban milyen felada-

tokra alkalmazták az Mi–24 harci helikopter különbözõ változatait!
2. Keressetek mai modern harci helikoptereket, hasonlítsátok össze tulajdonságaikat az

Mi–24D jellemzõivel!

ÖSSZEFOGLALÁS
Az Mi–24D harci helikopter páncélozott, két hajtómûves helikopter, fõ feladata a szá-
razföldi csapatok közvetlen légi támogatása.

A két pilótafülke a törzs elején, egymás mögött található. Jellegzetessége a teherfül-
ke, ahol 8 felfegyverzett katonát lehet szállítani.

Fegyverzete a beépített 4 csövû, forgócsöves, 12,7 mm-es gépágyú, 2-2 db Falanga
típusú irányított rakéta, 2-2 db UB-32 rakéta blokkban 4 x 32 db, nem irányítható raké-
ta, valamint 500-1000 kg légibomba.

Maximális repülési magassága 5400 méter, maximális sebessége 335 km/óra, ható-
távolsága 500 km.



82. Ismétlõ foglalkozás

� Az AK-63D gépkarabély az úgynevezett „köztes lõszert” tüzelõ, sorozatlövé-
sek leadására is alkalmas gyalogsági egyéni tûzfegyver. A gépkarabély fõ részei
a csõ a tokkal, a tokfedél, a zárkeret a gázdugattyúrúddal, a zár, a helyretoló
szerkezet, a gázdugattyú-vezetõ, az elsütõszerkezet, az alsóágy és a tár. A gép-
karabély ûrmérete 7,62 mm, a lövedék kezdõsebessége 715 m/s, gyakorlati tûz-
gyorsasága 100 lövés/perc, irányzott lõtávolsága 1000 méter.

� A P9RC pisztoly a katonák kiegészítõ fegyvere, kis lõtávolsága miatt közel-
harcban alkalmazzák. Ûrmérete 9 mm, hatásos célzott lõtávolsága kb. 50 m, 
a lövedék kezdõsebessége 340 m/s, gyakorlati tûzgyorsaság 14 lövedék/perc. 
A pisztoly fõ részei a szán, a csõ, a helyretoló szerkezet, a tok az elsütõ szerke-
zettel és a tár. A pisztolyt a katonák övtokban, vagy combtokban hordják.
A pisztoly reteszelt csövû, külsõ kakasos, revolverezõ elsütõszerkezetû, repülõ
ütõszegû fegyver, a szánba beépített forgó biztosítóval.

� A 96M NF támadó kézigránát rendeltetése az ellenség nyíltan, vagy harc-
árokban elhelyezkedõ élõerejének harcképtelenné tétele. A 96M NF támadó
kézigránát fõ részei a mûanyag gyújtófej, az égõgyújtó, valamint a szerelt grá-
náttest. A készre szerelt kézigránát a biztosító sasszeg kihúzásáig mûködéskép-
telen, élesítéséhez ki kell húzni a biztosító sasszeget.

A robbanás akkor következik be, ha a biztosítókar legalább 50°-os szögben
elfordul.

� A 93M NF védõ kézigránát rendeltetése az ellenség élõerejének repeszekkel
történõ megsemmisítése. A 93M NF védõ kézigránát fõ részei a mûanyag gyúj-
tófej, az égõgyújtó, valamint a szerelt gránáttest. Robbanáskor kb. 4620 darab
repesz szóródik szét.

� A T–72-es harckocsi lánctalpas harcjármû, a szárazföldi csapatok fõ csapás-
mérõ erejét képezi, feladata az ellenség harckocsijainak, páncélozott eszközei-
nek pusztítása. A harckocsi 125 mm-es simacsövû, függõleges és vízszintes sík-
ban stabilizált ágyúval, egy 7,62 mm-es és egy 12,7 mm-es géppuskával van
felszerelve. A harckocsi súlya 41 tonna, maximális sebessége 60-70 km/óra, a
motor teljesítménye 780 LE.

� A BTR–80A gyalogsági harcjármû fõ feladata a lövészkatonák szállítása.
Páncélzata megvédi a lövészkatonákat az ellenség kézifegyvereinek tüzétõl,
saját fegyverzetével hatékony támogatást képes nyújtani a harcban. Fegyver-
zete a 30 mm-es 2A72 típusú gépágyú, valamint a 7,62 mm-es PKT géppuska.
A harcjármû súlya 13,6 t, kezelõszemélyzete 3 fõ, 6 fõ lövészkatonát képes szál-
lítani, maximális sebessége 75 km/h.
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� A Gripen az elsõ rendszerbe állított negyedik generációs, többcélú harci re-
pülõgép, amely rendelkezik a harci feladatok repülés közbeni változtatásának
képességével. A repülõgép képes légvédelmi feladatok végrehajtására, légi fö-
lény kivívására, kiváló képességekkel rendelkezik a közelharc eredményes
megvívására, továbbá rendelkezik a légi utántöltés lehetõségével. Hatékonyan
képes alkalmazni a rövid és közepes hatótávolságú levegõ-levegõ rakétákat, 
a lézerirányítású bombákat, a levegõ-föld típusú nem irányított bombákat, a le-
vegõ-föld típusú irányított rakétákat. A pilótafülkében három színes, nagy mé-
retû, többfunkciós kijelzõ található, széles szögû, sisakra szerelhetõ kijelzõvel
és holografikus összekötõ egységgel. Maximális felszálló tömege 12 474 kg, ma-
ximális sebessége a hangsebesség 1,8-szerese, átrepülési távolsága póttankok-
kal 3000 km, hatósugara 800 km.

	 Az Mi–24D harci helikopter páncélozott, két hajtómûves helikopter, fõ fel-
adata a szárazföldi csapatok közvetlen légi támogatása. A két pilótafülke a
törzs elején, egymás mögött található. Jellegzetessége a teherfülke, ahol 8 fel-
fegyverzett katonát képes szállítani. Fegyverzete a beépített 4 csövû, forgócsö-
ves 12,7 mm-es gépágyú, 2-2 db Falanga típusú irányított rakéta, 2-2 db UB-32
rakéta blokkban 4 x 32 db nem irányítható rakéta, valamint 500-1000 kg légi-
bomba. Maximális repülési magassága 5400 méter, maximális sebessége 335
km/óra, hatótávolsága 500 km.
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FELADATOK
1. Melyek az AK–63D gépkarabély fõ részei?
2. Milyen kaliberû lõszerrel mûködik az AK–63D gépkarabély?
3. Milyen célokat szolgál a 96M P9RC Parabellum pisztoly?
4. Melyek a 96M P9RC pisztoly fõ részei?
5. Melyek a 96M P9RC pisztoly hordmódjai?
6. Milyen célra használják a 93M NF védõ kézigránátot?
7. Mennyi repeszt tartalmaz a 93M NF védõ kézigránát?
8. Melyek a 96M NF támadó kézigránát fõ részei?
9. Melyek a T–72-es harckocsi fegyverei?

10. Mennyi a T–72-es harckocsi maximális sebessége?
11. Mi a BTR–80A gyalogsági harcjármû fõ feladata?
12. Milyen fegyverzettel van felszerelve a BTR–80A gyalogsági harcjármû?
13. Sorold fel a Gripen repülõgép néhány meghatározó tulajdonságát!
14. Mekkora a Gripen repülõgép maximális sebessége?
15. Mi az Mi–24D harci helikopter fõ feladata?



ALAKI FELKÉSZÍTÉS

83. Az egyenruha története és szerepe a különbözõ korokban

FELADAT: Rajzoljatok le egy általatok elképzelt katonai díszegyenruhát! Magyarázzátok el tár-
saitoknak, hogy az általatok kitalált egyenruha díszítésének mi a jelentése! Fogalmazzátok
meg saját szavaitokkal: számotokra mit jelent az egyenruha!

A munkaruhától az egyenruháig
Sokan az egyenruhák õseinek a bányászruhát tekintik, amelyet Magyarorszá-
gon eleinte fõként Selmecbányán készítettek. Az öltözet több száz év alatt kü-
lönbözõ változásokon ment keresztül, míg elnyerte végleges formáját. A bá-
nyászok az összetartozás kifejezésére sajátos szokásokat alakítottak ki, és
munkájuk befolyásolta ruhájuk formáját is.

Késõbb a nehéziparral foglalkozó tanulók is elkezdték a tanult „iparág”
egyenruháját hordani. A rajta lévõ arany csíkok jelezték a félévek számát. A di-
ákoknak a mindennapi élet során megkopott, elhasználódott az egyenruhájuk.
Mivel másikra nem nagyon volt pénzük, ezért foltokat varrtak rá, eleinte a ru-
hával megegyezõ színû vagy egyszínû foltokat. A „legrangosabb” a „tempus”
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1. Mit jelent az egyenruha a katonák számára?
2. Miért vált szét egymástól a díszegyenruha és a „harci” egyenruha?
3. Hogyan fejlõdött az egyenruha Magyarországon?

83a Illusztráció különbözõ nemzetek gyalogos egyenruháiról a Monarchia korából



folt (piros szívben arany zsinórral hímzett tempus szó) volt. Akinek ezt a
menyasszonya vagy jegyese készítette, arról mindenki tudta, hogy foglalt.

Mi az egyenruha jelentése?
Az összetartozás, az egy értékrendhez tartozás külsõségekben való megjelené-
se mindig is fontos volt az emberek számára. A baráti társaságoktól kezdve
egyes iskolákon át egészen a multinacionális cégekig szinte mindenhol találha-
tó egy tárgy, egy jelvény, egy ruhadarab, amely kifejezi az adott szervezethez
tartozást. Ennek legnagyobb hagyománya a fegyveres erõknél van, ahol már
idõszámításunk elõtt megjelent az egységes formaruha. A katonák egyenruhá-
ja mindig megkülönböztetõ jelzés volt: viselõje nem egy átlagos polgár, hanem
a hadsereg katonája.

A katonai egyenruhák sokféle funkciót töltöttek be az évszázadok folya-
mán. Az egyenruhák egészen a XIX. század végéig, de néhol még a XX. század
elején is színesek és díszesek voltak azért, hogy láthatóbbá tegyék a katonákat.
Mindez megóvta a katonákat attól a sajnos igen gyakori balesettõl, hogy a sûrû
lõporfüstben saját társaik lõjék le õket.

FELADATOK: Milyen szakmákat tudtok felsorolni, ahol fontos „kellék” az egyenruha?
Mi a véleményetek az egyenruháról?

A katonai egyenruhák történelmi fejlõdése
Az elsõ egyenruha-szabályozás az ókori Rómában jelent meg. Az ábrázoláso-
kon jól megfigyelhetõ a római legionáriusok egységes sisakja, vértje, alapfel-
szerelése. Valódi egyenruhák azonban csak sokkal késõbb, Európában jelentek
meg. Természetesen ez sem egy egységes ruhával kezdõdött, kezdetben a kato-
nák elkezdték viselni öltözetükön, felszerelésükön az uruk címerét, ami a ké-
sõbbiekben a címert alkotó színekre egyszerûsödött.

A valódi áttörést azonban az állandó hadseregek XVII. századi megjelenése
hozta magával. A manufaktúrák megjelenése lehetõvé tette akár nagy létszá-
mú hadseregek egységes ruhával történõ ellátását is. Az uralkodók rájöttek,
hogy az alakzatban mozgó erõk számára nemcsak identitásképzõ erõ az azo-
nos öltözet, de az ellenség számára is félelmetesebb látványt nyújtanak az
egyenruhát viselõ katonák egységes mozdulatai.

Poroszország XVIII. századi felemelkedése és sikerei nagy hatással voltak a
katonai öltözetekre. Európa számos országa porosz hatásra kékbe öltözött. Eb-
ben az idõszakban szokássá vált, hogy egy-egy ország gazdagságát és hatalmát
a hadsereg egyenruhájának hivalkodó díszítésével is kifejezték. Az egyenru-
hák díszítése és színezése a XIX. század elején érte el fénykorát.

A háborúk azonban hamar rávilágítottak a túldíszített öltözet veszélyeire. 
A háborús tapasztalatok nyomán a díszítés és cicoma helyett a praktikusság lett
a legfontosabb szempont az egyenruhák tervezésénél.

A XX. század elején a legtöbb országban különválasztották a tábori és dísz-
egyenruhákat. Az elõbbi rejtõ színû lett (például a briteknél khaki, a Monarchi-
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ánál csukaszürke), míg a régi, díszes és színes
egyenruhák a díszegyenruhákban éltek tovább.
Innentõl kezdve a kétféle egyenruha a saját
funkciójának megfelelõen fejlõdött tovább: a tá-
bori egyenruhát a célszerûség és a rejtõképesség
figyelembevételével fejlesztették, míg a dísz-
egyenruhák a nemzeti hagyományok és az ak-
tuális civil divat megjelenítõivé váltak.

FELADAT: Nektek melyik katona tetszik jobban: a gyakor-
lóruházatba öltözött harcoló, vagy a díszes ruhában fe-
szítõ „alakias”?

Az egyenruhák magyarországi fejlõdése
Zrínyi Miklós ismerte fel elõször, milyen fontos
volna egy állandó haderõ megteremtése. Ami-
kor az általa tervezett magyar hadsereget leírja
„Az török áfium ellen való orvosság” címû mû-
vében, költõi érzékkel beszél arról, hogy milyen
legyen a haderõnek a hadiviselete, egyenruhája:

Az elsõ egységes egyenruhát Magyarorszá-
gon II. Rákóczi Ferenc próbálta bevezetni. Ter-
vei szerint minden ezred saját egyenruhát viselt
volna, amit a vármegyék készíttettek volna el.
Bár a pénz hiánya végül megakadályozta ezt
a kísérletet (a rézgombokat is visszaszedték,
hogy abból is pénzt lehessen verni), mégis az el-
készült egyenruhák megihlették a többi orszá-
got. Ekkorra tehetõ a huszárruha elterjedése
Európa országaiban.

A magyar sereg történetében 1799-ben jelent
meg az elsõ öltözködési szabályzat. Az addigi ki-
képzési szabályzatok is tartalmaztak utalást a ru-
házatra, de ez volt az elsõ, amely minden fegy-
vernem számára pontosan elõírta az öltözetet.

Ami a magyar egyenruhát illeti, a korok kö-
vetelményei, a nemzeti identitás, valamint a kü-
lönbözõ szövetséges rendszerek hatásai egy-
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83b A „díszes” egyenruhák 
az eleganciát testesítik meg 

FELADAT: Keressetek híres dísz-
õrségekrõl képeket!

83c Magyar szabadságharcos
egyenruha egy párizsi múzeumban

„…az ország tartson egy armadát lábon készen, aki mindenfelé, minden órában, minden 
szempillantásban, télen, nyáron oda mehessen, ahová szükség kévánja… Elõször minden ember-
nek fegyvert, jót s hivataljához valót adni neki, minden készületivel, szerszámával; ehez jó 
erõs posztót, ha lehetne gyalogságnak kéket, lovasnak vereset ruházatjára, dolmányra, nadrágra s
mentére, süvegére elegendõt…”



aránt érvényesültek. Minden egyes korszaknak
megvolt a maga sajátos egyenruha-tartozéka:
a Honfoglalás idejében a díszes tegez, amiben
a nyilakat tartották, majd a mente, a huszár-
egyenruha, az 1948–49-es forradalom és sza-
badságharc idején pedig a honvédcsákó, amely
jellegzetessé tette a magyar honvédeket. Az
1867-et követõen megalakult osztrák császári-
királyi honvédségben is megvoltak az egyenru-
ha speciális jellegzetességei.

FELADAT: Van-e olyan, általad ismert egyenruha, ame-
lyet szívesen viselnél?

A második világháborút követõen, az 1945-
ben megalakult új honvédség eleinte kénysze-
rûségbõl tovább hordta a régi egyenruhákat,

ugyanis anyagi okok miatt másra nem volt lehetõség. Az új egyenruházati
rendszer létrehozása azonban már ebben az évben megkezdõdött. Ez az
egyenruha szakított a hagyományokkal, a korábbiaknál korszerûbb és prakti-
kusabb öltözék volt. Azonban nem vált hosszú életûvé, hiszen 1949-ben ismét
új egyenruhát vezettek be, amely már a szovjet mintát követte.

Az 1950 utáni évtizedben megsokszorozódott az egyenruhások száma Ma-
gyarországon. Katonák, rendõrök, munkásõrök, államvédelmisek, a büntetés-
végrehajtás, a polgári védelem, a pénzügyõrök, az iparõrök, a vasutasok, a tûz-
oltók és még sokan másoknak volt egyenruhájuk, más néven formaruhájuk.

Az 1990-es rendszerváltást követõen az egyenruha tekintetében megjelent a
régi magyar katonai hagyományokhoz történõ visszatérés igénye.
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83d Honvéd gyakorló öltözet 
az I. világháború idõszakából

FELADATOK
1. Történelmi tanulmányaitokból idézzétek vissza, hogy milyen magyarországi esemé-

nyek tartoznak az egyenruha 1867., 1945., 1949., 1990. évi változásaihoz!
2. Hogyan alakult ki a munkaruházatból az egyenruha?
3. Milyen okokra vezethetõ vissza az elkülönült tábori ruházat kialakulása?
4. Hogyan befolyásolta hazánk XX. századi történelme a magyar katonai egyenruha vál-

tozását?

ÖSSZEFOGLALÁS
Az egyenruha (formaruha) az összetartozás, az egy értékrendhez tartozás külsõségek-
ben való megjelenítésének eszköze.

Az egyenruha fejlõdését kezdetben a korízlés, késõbb a harctéri használhatóság be-
folyásolta, elvált egymástól a díszegyenruha és a gyakorló-egyenruha.

Az egyenruha újkori magyarországi fejlõdésére jelentõs befolyást gyakoroltak a tör-
ténelmi folyamatok.



84. Az alaki tevékenység kialakulása, jelentõsége a katonák kiképzésében

FELADAT: Gondoljátok végig, hogy az e fejezetben említett példákon kívül hol találkozhattok
még az alaki tevékenységhez hasonló formációkkal a mindennapi életben! Beszéljétek meg,
hogy a felhozott példák esetében miért van különös jelentõsége az egységességnek és a fe-
gyelemnek!

Hogyan alakult ki az alakiság?
Az alakiság egy nagyon régi, és az élet számos területén használt fogalom. Az
alakiságot az állatvilágban is megfigyelhetjük. A seregélyek például egyetlen
sötét felhõrajba tömörülnek, ha héja köröz fölöttük, hogy ne tudja kiszemelni
áldozatát. A hangyák és a méhek egy királynõ vezetésével csoportosan tevé-
kenykednek, a farkasok pedig falkába rendezõdnek a könnyebb táplálékszer-
zésért és a „közös” védelemért. A vadludak „V” alakzatban repülnek, hogy se-
gítsék egymást a hosszú repülés alatt. Az alakiság mai értelemben persze
leginkább a katonai tevékenységhez köthetõ fogalom.

Az alaki tevékenység az együvé tartozás és fegyelmezettség kifejezésének
eszköze.

A katona a történelem folyamán mindig egy cél, egy közös akarat, egy esz-
me, egy nemzeti érzés érdekében harcolt. Cselekedetét általában áthatotta az
érzelmi kötõdés, az elhivatott kötelességtudat. Mibõl táplálkozhat ez a köteles-
ségtudat?

Mindenképpen az egy csoporthoz való tartozásban, a szabályok által meg-
határozott életben, az egyenruha viselésében, valamint az egyöntetû tevé-
kenységben, az alakias mozgásban, az ALAKISÁGBAN.

A fiatalok legelõször olyan mesékbõl hallhat-
nak az alakiságról, amelyek katonákról szólnak.
Így például Andersen rendíthetetlen ólomkato-
nája:

Ottlik Géza: Iskola a határon címû regénye
hûen mutatja be az alakiságot, a fegyelmet. Ta-
nulhattunk még Toldiról, a lovagi tornák bajno-
káról, aki számtalanszor megmenti a magyaro-
kat a megszégyenüléstõl. Az összes megformált
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1. Milyen példákat találunk az „alakiságra” az állatvilágból?
2. Miért van fontos szerepe az alaki tevékenységnek a hadseregekben?

84a Ólomkatonák a gyermekek 
világában

FELADAT: Milyen gyermekkori ka-
tonaélményeitek vannak?

„Volt egyszer huszonöt ólomkatona, egytestvér mind-
ahány, mivel egyazon ócska ólomkanálból öntötték 
valamennyit. Puskájuk a kézben, szemük egyenesen 
elõretekint, piros-kék egyenruhájuk pompázóan szép.”



katonát az adott kor legtökéletesebb viselkedé-
se, magatartása, megjelenése és alaki tevékeny-
sége jellemezte.

A magyar gyermekfolklórból is ismerünk ka-
tonás, „uniformizált” játékokat (például az „Adj
király katonát” játék).

Vannak a felnõttek körében is játszott „kato-
nás” játékok: a bábukkal játszott, tradicionális
eszközjátékok, amelyek maguk is csoportrende-
ket, alakiasságot, szabályokat idéznek. A bábok-
kal játszott két legnépszerûbb társasjáték máig
is a sakk és a teke. A bábok formája, alakzata
több-kevesebb absztrakcióval kétségkívül had-
rendeket idéz.

Az alakiság története
Ha az alakiság történelmi emlékeit keressük,
elõször egy olyan sereget kell megemlíteni, ami
örökké hû az uralkodójához, vezéréhez. Ha lé-
tezik hadsereg, amely az örökkévalóság igézeté-
ben készült, úgy Xin, az elsõ kínai császár túl-
világi testõrsége bizonnyal annak számít: ma is
szinte hibátlan hadrendben várja rég porladó
haduruk, a birodalomteremtõ elsõ kínai császár
parancsszavát.

Az alaki, vagyis az alakzatok tartása és a parancsra egyszerre végrehajtott
mozgás már az ókori hadseregekben megjelent. Meglétérõl az elsõ hadtudo-
mányi írás, a Szun Ce által íródott Hadviselés törvényei is tanúskodik:

A magyar katona minden korban a
haza bátor védelmével szolgált jó példá-
val a mai kor katonájának. Ennek egyik
alakias megnyilvánulása a katonai (tiszti)
eskü. Az ünnepélyes keretek között tett
eskü a szolgálati kötelezettség törvényes,
jogi alapokra helyezett alakias formája.

Az alakiság, a rend szeretete, az enge-
delmesség, a professzionalizmus – mind
olyan fogalmak, amelyek ismerete nélkül
az állampolgár nem lehet katona.
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84b Egyes stratégiai játékokban is
felbukkan a hadrend

FELADAT: Olvastátok a fent idé-
zett mûveket? Vannak-e a szép-
irodalomból vett katona-példa-
képeitek?

84c A Xian városánál feltárt
agyaghadsereg

„– Nos, amikor azt mondom: »elõre nézz!«, akkor nézzetek a szívetek irányába (elõre), ha azt 
mondom: “balra át!”, akkor forduljatok a bal kezetek felé, ha azt mondom: »jobbra át!«, akkor 
forduljatok a jobb kezetek felé, ha pedig azt mondom: »hátra arc!«, akkor forduljatok hátra.”

84d Ünnepélyes tisztavatás a Kossuth téren



Ha szeretitek magatok körül a rendet otthon, már megtettétek az elsõ lépést
a katonaélet felé.

85. Az alakiság fogalma, a katonai rend és fegyelem jelentõsége

FELADAT: Keressetek minél több példát az alakiságra saját tapasztalataitok, vagy filmélmé-
nyeitek alapján! Indokoljátok meg, hogy ezek miért fontosak és hasznosak a hadsereg haté-
kony mûködése szempontjából! Fogalmazzátok meg, hogy milyen szerepe van tanulmányi
munkátokban a fegyelmezettségnek!

Mit nevezünk alakiságnak?
Az elõzõ leckékben az alaki tevékenyég kialakulásával, illetve a hadseregben
történõ megjelenésével foglalkoztunk. Láthattuk, hogy az alakisághoz, illetve
a kötelékek egységes megjelenéséhez nemcsak a szabályosan végrehajtott
mozdulatok, hanem az egységes megjelenés is hozzátartozik, amely az egyen-
ruha viselésében ölt testet. A fegyelmezett rendben végrehajtott mozdulatso-
rokból, és az egységes megjelenésbõl tevõdik össze az alaki tevékenység.

Az „alakiság” kifejezés jelentését a Magyar Honvédség Alaki Szabályzatá-
nak meghatározása adja vissza legpontosabban. Eszerint az alakiság „szabá-
lyozott mozgásformák összessége, amely a honvéd, a kötelékek (jármûvek)
egységes – az általánosnál feszesebb – megjelenésében, egyöntetû tevékenysé-
gében és fegyelmezett magatartásában jut kifejezésre”.
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FELADATOK
1. Milyen módon és milyen célból jelenik meg az „alakiság” az állatvilágban?
2. Milyen példákat tudtok felsorolni a múlt emlékei közül az alakiság megjelenésére?
3. Milyen szépirodalmi mûveket ismertek, amelyben katonák a fõszereplõk?

ÖSSZEFOGLALÁS
A katonák közös tevékenységének, feszes, fegyelmezett viselkedésének igénye már a
hadseregszervezés korai idõszakában megjelent.

A régi korokban elsõsorban a harci cselekmények szervezett és eredményes végre-
hajtására alkalmazták az „alaki” mozgásokat.

Az alakiság napjainkban mint a fegyelem és az egységesség szimbóluma jellemzi a
katonai kötelékek közös tevékenységét.

1. Mi az alakiság fogalma?
2. Mi az alakzat, az oszlop, a vonal, a sor?
3. Mit nevezünk térköznek és távköznek?



Az alakiság alapfogalmai
Az alakzat a honvédek és alegységek
meghatározott elhelyezkedése közös
és egységes tevékenységük végrehaj-
tásához.

Magatartás alakzatban: az alakzat-
ban a katona nem beszél, menet köz-
ben pedig mindig figyel az igazodásra
és a lépéstartásra. Az igazodás menet
közben – ha mást nem határoznak
meg – mindig jobbra történik.

Az oszlop olyan alakzat, amelyben
a honvédek, az alegységek egymás
mögött, a meghatározott, vagy az el-
rendelt távközre (többes oszlop ese-
tén tér- és távközre) helyezkednek el.

A vonal olyan alakzat, amelyben a
honvédek, vagy a kötelékek egymás
mellett meghatározott térközre he-
lyezkednek el.

A sor egymás mellett vagy mögött
elhelyezkedõ honvédek, kötelékek
összefüggõ, folyamatos rendje.

A térköz az egymás mellett álló
honvédek, jármûvek és alegységek
közötti – meghatározott vagy külön
elrendelt – távolság. A térköz zárt
alakzatban a honvéd csípõre tett bal
karjának könyöke, és egy tenyérnyi
távolság a mellette álló honvéd karjá-
tól.

A távköz az egymás mögött álló
honvédek, jármûvek és alegységek
közötti – meghatározott vagy külön
elrendelt – távolság. A távköz zárt
alakzatban a honvéd kinyújtott bal
karjával az elõtte álló honvéd bal vál-
láig mért távolság.

Az alakiság mint a katonai fegyelem
megnyilvánulása
A fegyelem valamely testületnek,
rendnek tagjait kötelezõ magatartási
szabályok összessége. A Magyar Hon-
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85a Francia motoros csendõrök alakzata

85c A századoszlop alakzata

FELADAT: Fogalmazzátok meg saját szavai-
tokkal, mi a különbség a térköz és a távköz
között!

85b A díszszemléken a fegyelem 
és az elegancia dominál



védség korábbi Alaki Szabályzata az alakiság korábban megismert fogalmát az-
zal egészítette ki, hogy az alakiságnak minden idõben tükröznie kell a Magyar
Honvédség szilárd fegyelmét. Bár ez a mondat a jelenleg hatályos szabályzat-
ból kimaradt, az alakiság szerepe ebben a vonatkozásban mégsem változott. A
katonai kötelék fegyelmének egyik legkiválóbb fokmérõje a mai napig is az ala-
ki tevékenységben megmutatkozó egységesség, az alakzatban tevékenykedõ
katonák feszes megjelenése, egységes, kulturált öltözete.

86. Alaki mozdulatok állóhelyben, egyénileg

FELADAT: Gyakoroljátok a különféle alaki mozdulatokat az iskola udvarán, vagy a tornaterem-
ben! A gyakorlást követõen beszéljétek meg, milyen érzés volt az iskolai ünnepségnél meg-
szokott mozdulatok „katonás” végrehajtása!

Az állóhelyben történõ mozdulatok gyakorlásának jelentõsége
Az alaki kiképzés elején a honvédek az állóhelyben végrehajtott fogásokat sa-
játítják el kiképzõiktõl. Más foglalkozásokhoz hasonlóan az alapvetõ ismeretek
nélkül nem lehet a bonyolultabb tudást a megfelelõ mértékben és hatékonyan
elsajátítani. Ahhoz, hogy a honvédek az összetettebb alaki mozdulatokat töké-
letesen megtanulják, elõször az állóhelyi fogásokat kell készség szinten begya-
korolniuk.
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FELADATOK
1. Mi az alakiság fogalma a Magyar Honvédség Alaki Szabályzata szerint?
2. Mi a különbség az alaki tevékenység szempontjából a vonal és a sor között?
3. Mi a jelentõsége a közös alaki tevékenységnek a katonai kötelékek szempontjából?
4. Az élet mely területein tartjátok még fontosnak a fegyelmezett, feszes magatartást?

ÖSSZEFOGLALÁS
Az alakiság a katonák egységes megjelenését kifejezõ tevékenységi formák összes-
sége.

Az alakiság legfontosabb alapfogalmai közé tartozik az alakzat, az oszlop, a vonal, a
sor, a térköz és a távköz.

Minden alaki tevékenység megköveteli, hogy az abban részt vevõ katonák feladatai-
kat feszesen, fegyelmezetten hajtsák végre.

1. Mi a „Vigyázz!” állás jelentõsége az alaki tevékenységben?
2. Milyen állóhelyi alaki fogásokat ismertek?
3. Hogyan kell végrehajtani a szabályos „Vigyázz!” állást?



Mozdulatok állóhelyben, egyénileg

A „VIGYÁZZ!” ÁLLÁS

A „Vigyázz!” állás a honvéd alapállása, a külön-
bözõ mozdulatok és fogások kiinduló, és általá-
ban befejezõ helyzete is. Kivételt jelentenek a
„Vigyázz!” állást módosító, könnyítõ vagy meg-
szüntetõ vezényszavak, mint például az „Iga-
zodj!”, a „Pihenj!”, a „Szerelvényt igazíts!”, 
a „Terpeszállás!”, az „Oszolj!”.

„Vigyázz!” állásban a honvéd:
• lábfejei az arcvonal irányába egy vonalban

álljanak, a köztük lévõ távolság egy lábfejszé-
lesség legyen, sarkai legyenek egymáshoz
zárva;

• térdét egyenesítse ki, álljon feszesen úgy,
hogy testsúlya a sarokra és talp közepére egyformán nehezedjen;

• hasát húzza be, mellkasát egy kissé emelje ki, vállait tartsa egy magasság-
ban, de ne feszítse hátra;

• karját tartsa természetesen nyújtva teste mellett, tenyerét nyújtott ujjakkal
fektesse a combjára úgy, hogy a középsõ ujjak a nadrág varrását érintsék;

• fejét tartsa egy kissé megemelve, nézzen egyenesen elõre.

A „PIHENJ!” ÁLLÁS

A „Pihenj!” vezényszóra a honvéd:
• bal lábbal lépjen oldalra úgy, hogy sarkai to-

vábbra is egy vonalban álljanak, a két sarka
közötti távolság két lábfejszélesség legyen;

• lábfejeit tartsa – a „Vigyázz!” álláshoz hason-
lóan – kifelé;

• térdét tartsa lazán, nyújtva;
• vállát tartsa természetesen, ne húzza fel, de le

se szorítsa karját;
• fejét tartsa egyenesen, és nézzen elõre.

EGYÉB, ÁLLÓHELYBEN VÉGREHAJTOTT

MOZDULATOK

A terpeszállást a „Terpeszállás!” vezényszóra az
alábbiak szerint kell végrehajtani:

• A vezényszó elhangzására a honvéd kissé emelje ki a felsõtestét, bal lábbal
lépjen egy lépést oldalt, fejét tartsa egyenesen, és nézzen elõre. Testsúlya
egyformán nehezedjen mindkét lábára. A lábfejei közötti távolság akkora le-
gyen, hogy ebben a helyzetben huzamosabb ideig tudjon állni. (Ez az állás
feszesebb, mint a „Pihenj!” állás.)
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86a A „Vigyázz!” állás

86b A „Pihenj!” állás



A „Szerelvényt igazíts!” vezényszóra a honvéd:
• álljon kényelmesen, lábait ellazíthatja, helyben mozgathatja;
• az elõtte, mellette levõkkel halkan beszélgethet;
• igazítsa meg öltözetét, felszerelését (körülötte álló társainak is segíthet).

„Oszolj!” vezényszóra az alakzatban levõ honvédek lépjenek ki bal lábuk-
kal, majd gyorsan hagyják el az alakzatban elfoglalt helyüket.

FELADAT: Gyakoroljátok be a különféle mozdulatokat! Ügyeljetek arra, hogy minél fesze-
sebben, a szabályok betartásával hajtsátok végre a feladatokat! Közben ne beszélgessetek,
legyetek fegyelmezettek, és figyeljetek az oktató vezényszavaira!

Fordulatok állóhelyben
A fordulatokat állóhelyben „Jobbra át!”, „Balra át!” és a „Hátra arc!” vezényszó-
ra kell végrehajtani, az alábbiak szerint:

A vezényszó-végrehajtást elrendelõ („… át!”, illetve „…arc!”) részére a hon-
véd helyezze testsúlyát a fordulat irányával megegyezõ sarkára. Vállának ha-
tározott gyors lendítésével forduljon a fordulat irányával megegyezõ sarkán és
a másik láb talpizmán a megadott irányba, közben a karját tartsa a testéhez zár-
va, a térdét pedig nyújtva. Ezután egy lépésütem szünet tartásával keményen
zárja a lábát, és álljon „Vigyázz!” állásba;

A fordulatoknál a „Jobbra át!”-ot a jobb sarkán és a bal láb talpizmán, a „Bal-
ra át!”-ot a bal sarkán és a jobb láb talpizmán, a „Hátra arc!”-ot a bal sarkán és a
jobb láb talpizmán végezze.

A „Hátra arc!”-nál a fordulat mértékét és az egyensúlyi helyzetet a jobb lá-
bával szabályozza úgy, hogy az új arcvonalba jutva jobb lábfejének hegye
a bal lábának sarkával egy vonalban oldalra, vállszélességben támaszkodjon a
földre.

Elõször ütemenként gyakoroljátok a mozdulatokat, majd folyamatosan!
Közben figyeljetek a szabályos és feszes testtartásra! Alaki tevékenység során
fontos, hogy minden mozdulat tükrözze a fegyelmet és az összeszedettséget.
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86c „Jobbra át!”
1. ütem 2. ütem

86d „Balra át!”
1. ütem 2. ütem

86e „Hátra arc!”
1. ütem 2. ütem



87. Tiszteletadás, a jelentés és jelentkezés szabályai

FELADAT: Keressetek minél több valóságos példát az alakiságra saját tapasztalataitok vagy
filmélményeitek alapján! Indokoljátok meg, hogy ezek miért fontosak és hasznosak a hadse-
reg hatékony mûködése szempontjából!

A tiszteletadás mint a katonai udvariasság kifejezõdése
Külsõ szemlélõ számára a leglátványosabb, legjellemzõbb katonai (alaki) tevé-
kenység a tiszteletadás különbözõ formáinak végrehajtása. A kisgyerekek már
az óvodáskorukban tudják, hogy a katonák tisztelegnek egymásnak, és játék-
ból utánozzák õket. Már ekkor összekapcsolódik az emberi gondolkodásban a
katona és a tisztelgés. A tiszteletadás a katonák egymás iránti kölcsönös tiszte-
letének, a nemzeti és csapatjelképek megbecsülésének, valamint a kegyeleti
emlékezésnek a kifejezése.

Az egyéni tiszteletadás alapvetõ módozatai és szabályai
A tiszteletadást állóhelyben, „Vigyázz!” állásban kell végrehajtani, gyors, hatá-
rozott mozdulattal, amikor az elöljáró, feljebbvaló, valamint a csapatzászló vo-
nala a honvédet 5-6 lépésre megközelítette. A tiszteletadást megelõzõen a hon-
véd forduljon az elöljáró, a feljebbvaló, a csapatzászló felé.

Tiszteletadást az adott helyzetnek megfelelõen az alábbiak szerint kell vég-
rehajtani:
a) Tisztelgéssel – sapkában vagy sapka nélkül –, ha a honvédet jobb keze fel-

emelésében semmi nem korlátozza.
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FELADATOK
1. Mi a „Vigyázz!” állás fogalma?
2. Hajtsátok végre a szabályos „Vigyázz!” és „Pihenj!” állást!
3. Mutassátok be a „Hátra arc!” vezényszóra történõ ténykedést!

ÖSSZEFOGLALÁS
A „Vigyázz!” állás a legtöbb alaki mozdulat kiinduló és befejezõ mozzanata.
Állóhelyben kell végrehajtani a „Pihenj!”, a „Terpeszállás!”, a „Szerelvényt igazíts!”,

és az „Oszolj!” vezényszavakra történõ tevékenységet.
A fordulatokat állóhelyben, a „Jobbra át!”, a „Balra át!” és a „Hátra arc!” vezénysza-

vakra kell végrehajtani.

1. Miért fontos a tiszteletadás az alaki tevékenységben?
2. Melyek a tiszteletadás módozatai?
3. Melyek a jelentés, jelentkezés legfontosabb szabályai?



A tisztelgés végrehajtásakor a honvéd jobb
kezét nyújtott és összezárt ujjakkal, alsó és
felsõ karját egyszerre mozgatva, könyökét a
testtõl kissé oldalt, inkább elõre helyezve,
megfeszítés nélkül tartva egy gyors mozdu-
lattal emelje:

• a sapka alsó széléhez a halántékánál;
• sapka nélkül a halántékához úgy, hogy a kö-

zépsõ ujja a szemöldököt és a fül felsõ szélét
összekötõ vonal közepén legyen.
A tisztelgéssel egy idõben a honvéd vesse a
fejét az elöljáró, feljebbvaló felé, majd köves-
se fejével úgy, hogy ujja ne távolodjon el a
halántékától, illetve a sapka szélétõl.

b) Fõvetéssel, ha a honvéd mindkét keze foglalt
vagy a jobb keze sérült és nem tudja fel-
emelni.
A fõvetéssel történõ tiszteletadás az elöljáró,
feljebbvaló érkezésének megfelelõen végre-
hajtható jobbra vagy balra, illetve csak álló-
helyben, amikor az elöljáró, feljebbvaló
szembõl érkezik középre.
A jobbra vagy balra végrehajtott fõvetés ese-
tén a honvéd annyira fordítsa el fejét oldalra
egy kissé felfelé irányuló gyors mozdulattal,
hogy a fõvetés irányával ellentétes szeme
testének középvonalában legyen. Állát egy
kissé emelje meg anélkül, hogy fejét bármer-
re is megdöntené. Ezt követõen fejével kö-
vesse az elöljárót, feljebbvalót, míg a fõvetés
irányával megegyezõ szeme a teste középvo-
nalába nem kerül, az álla maradjon meg-
emelve.
A középre történõ fõvetést úgy kell végrehajtani, hogy az áll – a „Vigyázz!” ál-
lásnál meghatározottakhoz viszonyítva – 2-3 centiméterrel legyen magasabb.

FELADAT: Gyakoroljátok a tiszteletadást különféle szerepekben (elöljáróként és beosztottként)!

Menet az elöljáróhoz, jelentés, jelentkezés
Az elöljáró „Hozzám!” parancsára vagy az elöljáróhoz jelentés céljából történõ
menetkor a honvéd rendes lépésben menjen. Az elöljáró elõtt 2-3 lépésre álljon
meg, a láb zárását követõen az elõírtak szerint teljesítsen tiszteletadást, és je-
lentsen. A jelentést (jelentkezést) egyénileg a családi név és a rendfokozat,
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87a Tiszteletadás tisztelgéssel

87b Tiszteletadás fõvetéssel



alakzat elõtt (a vezénylõ parancsnoknak) pedig a családi név, rendfokozat és
beosztás megjelölésével kell megtenni. Például: „Õrnagy úr! Tatai honvéd je-
lentem, parancsára megjelentem!”, vagy „Tatai honvéd jelentkezem!”, illetve
„Õrnagy úr! Bodó fõhadnagy, az elsõ szakasz parancsnoka jelentem, a szakasz
az Ön parancsára felsorakozott!”

Ha a honvédet az elöljáró név szerint ismeri, a jelentést vagy jelentkezést
röviden (név és a rendfokozat említése nélkül) kell megtenni, például: „Õr-
nagy úr! Jelentkezem!” Az elöljáró a jelentés (jelentkezés) idején álljon „Vi-
gyázz!” állásban, és fogadja a tiszteletadást. Munka közben (irodában, tante-
remben stb.) az elöljáró felállás nélkül is fogadhatja a jelentést. Foglalkozáson
az oktató által feltett kérdésre a választ jelentés formájában „Vigyázz!” állásban
tisztelgés nélkül kell megadni.

88. A katonai kötelékek kialakulása és fejlõdése

FELADAT: Gondolkodjatok azon, hogy milyen „katonás” filmélményeitek vannak! Fogalmaz-
zátok meg, milyen okok vezethettek a zárt katonai alakzatok fokozatos felbomlásához a tör-
ténelem során!

Az alakzatok kialakulása
Az állatvilágban is megfigyelhetõ az egyes egyedek csoportba rendezõdése
azért, hogy nagyobb eséllyel érjék el céljukat. A falkának nagyobb esélye van
elkapni a kiszemelt áldozatot, mint a magányos farkasnak. Az ember is köny-
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FELADATOK
1. A tiszteletadás mely módozatait ismeritek?
2. Mit kell tennie a beosztottnak, ha parancsnoka „Hozzám!” vezényszóval magához

rendeli?
3. Az élet mely területein tartod még fontosnak a fegyelmezett, feszes magatartást?

ÖSSZEFOGLALÁS
A tiszteletadás a honvédek egymás iránti kölcsönös tiszteletének, a nemzeti és csapat-
jelképek megbecsülésének, valamint a kegyeleti emlékezésnek a kifejezése.

A tiszteletadás alapvetõ módozatai a tisztelgés és a fõvetés.
Ha a katonát az elöljáró magához rendelte, megérkezése után köteles jelentkezni,

illetve jelentést tenni.

1. Hogyan alakult ki az alakzatban való tevékenység?
2. Milyen szerepe van az alakzatnak a katonák tevékenységében?
3. Milyen történelmi elõzményei vannak a ma alkalmazott kötelék-elrendezésnek?
4. Ismételjétek át, amit az A) fejezetben a katonai kötelékekrõl tanultatok!



nyebben érheti el célját, ha csoportban tevékenykedik. Az egységes és közös
fellépés mindig hatékonyabb, mint az egyén szélmalomharca.

Nemcsak az állatvilágban figyelhetünk meg alakzatokat, hanem a különbö-
zõ korok társadalmaiban is. Ünnepélyek, nagygyûlések alkalmával a résztve-
võk lelkes felvonulása minden ember számára szép élmény. A fegyelmezett
magatartás és az ünnepi öltözet, a zászlók jelenléte mind-mind szerves részét
képezik a felvonulásnak, és döntõ hatással vannak annak esztétikai képére.

Fontos a létszám is. Ha az utca szélessége megengedi, legszebb és legáltalá-
nosabb a nyolc emberbõl álló menetsor. Ez a szám személytelensége és tömeg-
hatása miatt népszerû. Figyeljük meg: ha az utcán hárman jönnek felénk,
mindhárom alak és mindhárom arc megõrzi egyediségét, tekintetünk már
messzirõl, önkéntelenül tagolni kezdi a csoport egészét az alakok pozíciója (kö-
zépsõ, jobb és bal szélsõ) szerint. Ugyanez már nem mondható el akkor, ha az
alakzatban négy vagy több ember helyezkedik el hasonlóan szabályos, vagy la-
zán egymás mellé rendezõdõ formában.

A katonai alakzatok fejlõdése
Ha rögtönzött seregszemlét tartunk
az évezredek hadrendjei felett, úgy
meglepve tapasztalhatjuk, hogy a leg-
több katonai kultúra maga is a 4-et
(vagy annak többszörösét: a 8-at és a
12-õt) részesíti elõnyben. Aligha vélet-
len, hogy a „reprezentatív” alakzatok
közt is feltûnõen sok négyes sort talál-
ni: négyes sorokba rendezett szobor-
testõrség védi az elsõ kínai császár te-
metkezési helyét, a fáraók sírjait a pi-
ramisokban. A kapuk spártai vagy római õrsége többnyire négyesével állt föl,
csakúgy, mint a cári gárda marcona legényei.

Az önvédelemre való természetes igény és a biztonság érdekében történõ
egységes fellépés eredményezte a hadseregek megjelenését már jóval idõszá-
mításunk elõtt. A felfegyverzett katonák szétszórtan azonban nem voltak haté-
konyak, ezért a gyõzelmi esély növelése érdekében parancsnokaik alakzatokba
rendezték õket.

Az ókori görögök és rómaiak alakították ki az elsõ alakzatokat. A falanx csa-
tarendjében a csapatok a törzsek szerint jobbról balra, legfeljebb 8 sor mélysé-
gû, hosszú, egyenes rendben, párhuzamosan helyezkedtek el az ellenség csa-
tarendjével szemben. Elõnyomulás közben harci dalt énekeltek, és amikor már
közel voltak az ellenséghez, heves csatakiáltással megrohamozták õket. A fa-
lanx zárt, lassan mozgó alakzat volt, modernizált változatait a mai napig meg-
találhatjuk a rendõrségnél, illetve a rendfenntartó erõknél.

A római légiókban az állatvilágból merítettek példát: itt a teknõs alakzat je-
lent meg. A Római Birodalom bukását követõen a szorosan zárt alakzatban
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88a „Falanx” alakzat Nagy Sándor idejébõl

FELADAT: Nézzetek utána, hogy Nagy Sándor
melyik híres csatáiban alkalmazta a képen
látható harci alakzatot!



felálló légiók csatarendje is feledésbe
merült. A III. századtól kezdve az Eu-
rópa nyugati részét elözönlõ germán
törzsek egyre inkább a lovasságot ré-
szesítették elõnyben, és bizonyos ese-
tekben, mint például a keleti gótok-
nál a lovasság alkotta a haderõ nagy
részét.

A rómaiakat Nyugat- és Közép-Eu-
rópában felváltó frankok viszont to-
vábbra is többségében gyalogos sere-
get állítottak ki, a sereg elit harcosai lo-
von érkeztek a csatába, de gyalogosan
harcoltak. Ennek két elõnye is volt: az
általában nehéz fémpáncéllal felsze-
relt katonák kevésbé merültek ki a csa-

ta elõtti menetelésben, illetve könnyebben tudtak reagálni az ellenség váratlan
manõvereire. Ez a harcmodor viszont nem tette lehetõvé a szoros, zárt csata-
rend kialakítását.

Az 1600-as évek végére a fejlõdés eredményeként olyan csatarend alakult
ki, amely lehetõvé tette a három fegyvernem: a gyalogság, a lovasság és a tü-
zérség korábban ismeretlen együttmûködését. A szinte geometriai szabályos-
sággal kialakított alakzatokkal a csatamezõ szinte minden pontját tûz alatt tud-
ták tartani a hadvezérek. A zárt és szigorúan megtervezett alakzatok hatékony
alkalmazása megkövetelte, hogy minden katona gondosan begyakorolja fel-
adatát, mozdulatait.

Az elsõ világháború kitörésének idejére az egyéni lõfegyverek és a tüzérség
hatótávolsága és pontossága annyira megnõtt, hogy a zárt alakzatok felállítása
bármely hadsereg számára egyenlõ lett volna az öngyilkossággal. A nyílt tere-
pen felvett csatarend kialakítása helyett frontvonalak alakultak ki, amelyek a
szemben álló csapatok elhelyezkedését jelezték.

A második világháborúban a mo-
dern gépesített alakulatok, elsõsorban
a páncélosok ellen a lövészárkok már
nem nyújtottak megfelelõ védelmet,
nem alakultak ki merev frontvonalak.
A csatarend kifejezés ekkorra elnyerte
mai értelmét: a szemben álló alakula-
tok elhelyezkedését jelölte a hadmû-
veleteket tervezõ és végrehajtó pa-
rancsnokok számára.

Magyarországon is nagy hagyomá-
nyai vannak a különbözõ alakzatok-
nak. Történelmi tanulmányainkból
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88b „Teknõsbéka” alakzat a római légiók
hadrendjében

FELADAT: Számos történelmi film foglalkozott
a Római Birodalommal. Vissza tudtok idézni
néhányat ezek közül?

88c Korabeli csatajelenet zárt, többsoros
alakzatokkal



mindannyian ismerjük honfoglaló õseink lovas-íjász harcmodorát, az Árpád-
házi királyok banderiális csapatait, Mátyás király fekete seregét, az 1948–49-es
forradalom és szabadságharc honvédeit, vagy a magyar huszárság történetét.
A mai modern hadseregekben a harcászati alakzatok, illetve az alaki alakzatok
jelentésben és tevékenységben is eltérnek egymástól. Míg a harcászati alakza-
tok és harcmódok a sikeres harc megvívásának feltételei, addig az alaki fogások
és tevékenységek a rend és fegyelem alapjait biztosítják.

89. A raj sorakoztatása, mozgásmódok kötelékben

FELADAT: Milyen elõnyeit, illetve hátrányait tudjátok felsorolni annak, ha civil társadalmi szer-
vezetek katonai elvek szerint építkeznek? Idézzetek fel követendõ és elutasítandó példákat!

A raj sorakoztatása, menet rajkötelékben
A gyerekkori katonakép jellemzõ tevékenysége az „együtt menetelés”. Ahhoz,
hogy a katonák szabályosan, egyszerre, fegyelmezetten tudjanak menetelni,
sokat kell gyakorolni a szabályos végrehajtást. Ehhez különbözõ menetalakza-
tokat kell megalakítani, ezek közül a raj a legkisebb. Ahogy már tanultátok, a
szakasz általában 3-4 rajból tevõdik össze. A századot szakaszok, a zászlóaljat
pedig századok alkotják.
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FELADATOK
1. Milyen elõnyt jelent a csoportos „fellépés” az állatvilágban?
2. Milyen okok vezettek a zárt katonai alakzatok felbomlásához?
3. Véleményetek szerint miért fontos a kötelékek egységes, fegyelmezett tevékenysége?

ÖSSZEFOGLALÁS
Az alakzatok közös mozgása nemcsak a katonai kötelékek sajátja. A felvonulás, az ünne-
pélyes események, fesztiválok fontos kelléke civil környezetben is.

A katonai (harci) kötelékek kezdetben szoros, zárt alakzatot alkottak, amely áthatol-
hatatlan falként tartóztatta fel az ellenséget.

A lõfegyverek megjelenésével a nagy veszteségek elkerülése érdekében a zárt köte-
lékeket felváltották a nyitott harci alakzatok.

1. A tanultak alapján ismételjétek át, milyen alegységekbõl épül fel egy zászlóalj szerve-
zete!

2. Hogyan kell sorakoztatni egy rajt?
3. Milyen kötelékben történõ alaki mozgásmódokat ismertek?



A sorakozás rendje
Alakzatok megalakításához a sorako-
zást a parancsnok mögött (mellett), az
elõre meghatározott sorrendben kell
végrehajtani. A raj alapalakzata az
egyes oszlop. A raj sorakoztatását az
„Elsõ raj! Oszlopba sorakozó!” ve-
zényszóval kell elrendelni. A raj a so-
rakozást gyors lépésben, vagy futás-
ban hajtsa végre.

A vezényszó kiadását, valamint a
raj sorakozásának ellenõrzését a rajpa-
rancsnok az alábbiak szerint végezze:
a) Álljon a sorakoztatás helyére arccal

a honvédek felé „Vigyázz!” állás-
ban, és szólítsa meg a rajt, például:
„Elsõ raj!”. Ezután ellenõrizze a
honvédek „Vigyázz!” állásának sza-
bályosságát!

b) Folytassa a vezényszót az „Oszlop-
ba (Futásban)!” résszel!

c) Adja a „Sorakozó!” végrehajtást el-
rendelõ részt, ellenõrizze a (ke-
mény) kilépést és a gyors lépésben
(futásban) történõ mozgás helyes
végrehajtását!

d) Forduljon a sorakozás irányába, majd miután az elsõ honvéd beállt, hajtson
végre „Hátra arc!”-ot, lépjen egy lépést balra! Ellenõrizze a meghatározott
sorrendben történõ elhelyezkedést, a távköz helyes felvételét, szüntesse
meg a hiányosságokat!

e) Lépjen vissza a raj elé, ellenõrizze a takarást, rövid utasításokkal igazítsa ki a
rajt, majd hajtson végre „Hátra arc!”-ot!

Mozgásmódok rajkötelékben
A raj álló helyzetbõl az alábbi módokon indulhat meg: rendes lépésben, hely-
ben járásban, díszlépésben, futásban.

A „RENDES LÉPÉS”
A menetet „Raj! Irány utánam! Lépés! Indulj!” vezényszóra kell megkezdeni.
A vezényszó figyelmeztetõ „Lépés!” részére a honvéd dõljön egy kissé elõre,
helyezze testsúlyát a jobb lábára, a vezényszó elrendelõ „Indulj!” részére bal
lábbal lépjen ki keményen.

A honvéd felemelt fejjel, egyenes testtartással meneteljen. Alakzatban kar-
ját nyújtott ujjakkal mozgassa a teste mellett, illetve elõtt, a lábával ellentéte-
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89a A rajparancsnok tevékenysége 
a sorakoztatás elõtt

89b A raj tevékenységének kiinduló helyzete 



sen úgy, hogy elöl az alkarja vízszin-
tes legyen. Tenyere nézzen a teste felé
a testétõl egy tenyérnyire, a mellzseb
alsó szélének magasságáig megemel-
ve. A másik karját ezzel egy idõben
lendületesen nyújtsa hátra.

A DÍSZLÉPÉS

Menet közben a „Vigyázz!” vezény-
szóra a honvéd díszlépésben foly-
tassa mozgását attól kezdve, hogy a
vezényszót követõen a bal lábát elõ-
ször a földre helyezi. Felsõ testét csí-
põbõl emelje ki. Testsúlyát helyezze
elõre (testét kissé döntse elõre). Lábát felemeléskor térdben kissé hajlítsa
meg. Leszorított lábfejét közel a földhöz gyorsan lendítse elõre, majd az így
kinyújtott, a földtõl 5-10 centiméterre levõ lábát leszorított lábfejjel, teljes
talppal keményen helyezze a földre. Ezzel egy idõben hátul levõ lába sarkát
emelje meg.

Karját tartsa természetesen nyújtva a teste mellett, tenyerét nyújtott és egy-
máshoz zárt ujjakkal a nadrág varrását érintve fektesse a combjára. Menet köz-
ben törzsét tartsa kissé elõre döntve, tekintete egy kissé fölfele és elõre – ma-
gasság szerint történt sorakozás esetén az elõtte haladó katona fejének
legmagasabb pontjára – irányuljon. A köteléknek díszlépésben kell menetelnie
a „Vigyázz!” vezényszót követõen a bal láb földre helyezésétõl kezdve a „Pi-
henj!” vagy a „Raj! Állj!” vezényszóig.

A „FUTÁS!” ÉS A „HELYBEN JÁRÁS!”
A futást álló helybõl és menet közben a „Futás! Indulj!” vezényszóra kell meg-
kezdeni. A honvéd a vezényszó figyelmeztetõ „Futás!” részére állóhelyben egy
kissé dõljön elõre, könyökét húzza hátra, karját félig hajlítsa be. A vezényszó
elrendelõ „Indulj!” részére bal lábával kezdje meg a futást, behajlított karját
mozgassa szabadon a futás ütemére. Menet közben a vezényszót követõen bal
lábbal kezdje meg a futást. Futásból lépésre való áttérésre a „Lépés!” vezény-
szót kell adni, a jobb láb földre helyezésekor. A vezényszó után a honvéd fus-
son még 3-4 lépést fokozatosan lassítva, majd bal lábának földre helyezésével
rendes lépésben meneteljen tovább.

A helyben járást állóhelyben és menet közben a „Helyben járás! Indulj!” ve-
zényszóra kell végrehajtani. Erre a vezényszóra a honvéd kezdje meg a hely-
ben járást bal lábával. A lábat 15-20 cm-re emelje fel a földrõl, lábfejét kissé le-
szorítva, elõször lábujjhegye, majd teljes talpa érje a földet. Karját hajlított
ujjakkal mozgassa a lépés ütemére az alkar vízszintes vonaláig, tenyérrel a tes-
te felé, testétõl egy tenyérnyire. A másik karját ezzel egyidejûleg lendületesen
nyújtsa hátra.
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89c A raj tevékenysége a „Vigyázz!” 
vezényszóra



„Rendes lépés!” vezényszóra, amelynek az elrendelõ „Lépés!” részét a jobb
láb földre helyezésével egyidõben kell adni – a honvéd bal lábával történõ ke-
mény kilépés után rendes lépésben meneteljen. A menetet „Raj! Állj!” vezény-
szóra kell megszüntetni. A vezényszónak a végrehajtást elrendelõ részét a jobb
láb földre helyezésével egy idõben kell adni. Erre a honvéd bal lábával tegyen
meg egy rövid lépést, majd gyorsan és keményen zárja a jobb lábát, és álljon
„Vigyázz!” állásba.

90. Katonai rendezvények

FELADAT: A legtöbben úgy gondolják, hogy a katonai ünnepségek szépek, felemelõk. Beszéljé-
tek meg társaitokkal, hogy az esztétikai élményen kívül még milyen üzenetet hordozhatnak a
nyilvánosság számára a katonai ünnepségek, felvonulások, parádék!

Katonai ünnepségek kialakulása
A világ szinte minden hadseregében, így a Ma-
gyar Honvédségben is nagy hagyományai van-
nak a különféle katonai események nyilvános-
ság elõtt történõ megünneplésének. Az ünnepi
sorakozók, díszszemlék, katonai megemlékezé-
sek, az eskütétel, a zászlóadományozás, továb-
bá a katonai tiszteletadással történõ esküvõk,
temetések, emlékmû-avatások tartoznak a kato-
nai rendezvények körébe.
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FELADATOK
1. Melyek a raj sorakozatásának szabályai?
2. Milyen kötelékben történõ mozgásmódokat ismertek?
3. Sorakoztassátok fel szabályosan a társaitokból alakított „rajt”!

ÖSSZEFOGLALÁS
Alakzatok megalakításához a sorakozást a parancsnok mögött (mellett), a szolgálati be-
osztás sorrendjében kell végrehajtani.

A raj alapalakzata az egyes oszlop. A raj sorakoztatását az „Elsõ raj! Oszlopba sora-
kozó!” vezényszóval kell elrendelni.

A raj álló helyzetbõl az alábbi alapvetõ mozgásmódokban indulhat meg: rendes lé-
pésben, helyben járásban, díszlépésben, futásban.

1. Mi a jelentõsége a katonai díszszemléknek?
2. Milyen nyilvános katonai ünnepségek vannak Magyarországon?
3. Melyek a katonai ünnepségek legfontosabb mozzanatai?

90a Magyar katonák a párizsi
díszszemlén a Champs Elysées-n



A katonai ünnepségek hagyományai a régi
korokba nyúlnak vissza. Már az ókori Rómában
is tartottak díszszemléket, a gyõztes hadvezérek
a hadjáratból hazatérve a város útján vonultak
végig, a dicsõségükre emelt diadalív alatt.

Minden korban külön szertartás közepette
temették a harcosokat, tartottak szemlét sere-
geik fölött a királyok, valamint a hadvezérek
hadjáratba vonulás elõtt. Ezek a hagyományok
megmaradtak, esetleg más jelentéstartalmat
kaptak, illetve a formájuk változott meg.

Nagyszabású díszszemléket számos ország-
ban tartanak ma is. Ilyenkor a hadsereg legkü-
lönbözõbb eszközei és katonái vonulnak fel. Az
egyik legismertebb a párizsi Champs-Élysées-n
július 14-én megtartott díszszemle. Az utóbbi
években ezen a NATO tagországok díszalegy-
ségei is részt vesznek, köztük a Magyar Hon-
védség 32. Budapest Díszzászlóaljának alegy-
sége is.

Katonai ünnepségek itthon
Nemzeti ünnepeink és állami ünnepünk alkalmával katonai tiszteletadás mel-
lett vonják fel a Parlament elõtt, a Kossuth téren a Magyar Köztársaság lobo-
góját.

Az államalapítás ünnepén augusztus 20-án a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetem végzõs hallgatói ünnepélyes keretek között teszik le a tiszti esküt az
állami vezetõk, a szülõk, a hozzátartozók és az egész ország nyilvánossága
elõtt. A tisztavatást 1949-ig a Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia kert-
jében – ma Orczy-kert –, azt követõen pedig a Parlament elõtt, a Kossuth téren
tartották. Az utóbbi években a Hõsök terén kerül megrendezésre, katonai be-
mutatókkal egybekötve. A tisztavatás a Magyar Honvédség egyik legkiemelke-
dõbb és leglátványosabb katonai ren-
dezvénye.

A Magyar Honvédség kevésbé ün-
nepélyes, de a hivatás szempontjából
legalább olyan fontos seregszemléi a
hadgyakorlatok. Ezek megkezdésekor
szintén katonai alaki szabályok sze-
rint sorakoznak fel a technikai eszkö-
zök, és a hadigyakorló öltözetet viselõ
katonák az állami és katonai vezetõk,
valamint a meghívott vendégek foga-
dására.
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90b Az I. Napóleon által 
emeltetett Arc de Triomphe 
diadalív Párizsban 

FELADAT: Melyik az állami ünne-
pünk, és melyek a nemzeti ünne-
peink?

90c Tisztavatás a Hõsök terén



A katonai rendezvények alaki tartalma
A katonai rendezvények jellemzõen négy-öt mozzanat köré épülnek. Minden
rendezvény a részt vevõ állomány elõre meghatározott alakzatban történõ be-
vonulásával kezdõdik, amelyet térelfoglalásnak nevezünk. Ezt követi szinte
minden esetben a csapatzászló fogadása.

Az alakulat zászlaját a laktanyákban fegyveres õrizet mellett, elzárva tart-
ják. Fontosságát jelzi, hogy elvesztése, vagy megsemmisülése az alakulat hiva-
talos megszûnését jelenti. Ünnepségek, sorakozók alkalmával általában egy
fegyveres szakasz kíséretével érkezik a helyszínre, és tiszteletadással történõ
fogadása után foglalja el helyét az alakzatban. A tisztavatás alkalmával nem
egy alakulatról van szó, ezért nem csapatzászlót, hanem a történelmi zászlókat
fogadja a díszalegység.

Miután a csapatzászló a kísérõ szakasszal együtt elfoglalta helyét az alakzat-
ban, a rendezvény elöljárójának fogadása következik. Az elöljáró lehet az adott
alakulat parancsnoka, de lehet valamelyik állami vezetõ is, mint tisztavatáskor
a Magyar Köztársaság Elnöke. Az elöljáró köszöntése után minden esetben fel-
hangzik a Himnusz. Ezután a csapatzászló kilép az alakzatból, és középre, az
alegységek elé vonul. Ezzel kezdetét veszi az ünnepség tartalmi része, amely-
ben általában köszöntõ beszédekre, majd jutalmak és elismerések átadására ke-
rül sor. A katonai rendezvények tartalmi részének végén felhangzik a Szózat.

A rendezvény záró harmadában az alegység díszmenetben elvonul az elöl-
járó elõtt, majd újra elfoglalja helyét a téren. Végül a csapatzászlót a zászlókísé-
rõ szakasz visszakíséri az õrzési helyére, és a részt vevõ alegységek elvonulnak
a rendezvény helyszínérõl. Ez utóbbit térkiürítésnek nevezzük.

A katonai rendezvény keretét a zászló fogadása és elvezetése, valamint a
Himnusz és a Szózat adja. A rendezvény attól függõen alakítható, hogy nyílt
vagy zárt helyen kerül levezetésre, illetve milyen okból rendezik meg. A kato-
nai temetés során például a díszelgõ alegység díszlövést ad le az elhunyt sírba
helyezésekor.
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FELADATOK
1. Soroljátok fel, hogy milyen eseményekhez köthetõk katonai ünnepségeink!
2. Melyik a Magyar Honvédség legjelentõsebb nyilvános katonai ünnepsége?
3. Ismertessétek a katonai ünnepségek legfontosabb elemeit!

ÖSSZEFOGLALÁS
Az ünnepélyes sorakozók, díszszemlék, megemlékezések, ünnepélyes eskütételek,
zászlóadományozások, továbbá a katonai tiszteletadással történõ esküvõk és temeté-
sek tartoznak a katonai rendezvények körébe.

A katonai rendezvényeket négy-öt mozzanat köré lehet felépíteni, ezek képezik az
alaki végrehajtás vázát.

A katonai rendezvényeket a zászló fogadása és elvezetése, valamint a Himnusz és a
Szózat foglalják keretbe.



91. Ismétlõ foglalkozás

� Az egyenruha (formaruha) az összetartozás, az egy értékrendhez tartozás
külsõségekben való megjelenítésének eszköze. Az egyenruha fejlõdését kez-
detben a korízlés, késõbb a harctéri használhatóság befolyásolta. Az egyenruha
újkori magyarországi fejlõdésére jelentõs befolyást gyakoroltak a történelmi
folyamatok.

� A katonák közös tevékenységének, feszes, fegyelmezett viselkedésének igé-
nye már a hadseregszervezés korai idõszakában megjelent. A régebbi korok-
ban elsõsorban a harci cselekmények szervezett és eredményes végrehajtására
alkalmazták az „alaki” mozgásokat, napjainkban mint a fegyelem és az egysé-
gesség szimbóluma jellemzi a katonai kötelékek közös tevékenységét.

� Az alakiság a katonák egységes megjelenését kifejezõ tevékenységi formák
összessége. Az alakiság legfontosabb alapfogalmai közé tartozik az alakzat, az
oszlop, a vonal, a sor, a térköz és a távköz. Minden alaki tevékenység megköve-
teli, hogy azt a katonák feszesen, fegyelmezetten hajtsák végre.

� A „Vigyázz!” állás a legtöbb alaki mozdulat kiinduló és befejezõ mozzanata.
Állóhelyben kell végrehajtani a „Pihenj!”, a „Terpeszállás!”, a „Szerelvényt iga-
zíts!”, és az „Oszolj!” vezényszavakra történõ tevékenységet. A fordulatokat ál-
lóhelyben a „Jobbra át!”, a „Balra át!” és a „Hátra arc!” vezényszóra kell végre-
hajtani.

� A tiszteletadás a honvédek egymás iránti kölcsönös tiszteletének, a nemzeti
és csapatjelképek megbecsülésének, valamint a kegyeleti emlékezésnek a kife-
jezése, alapvetõ módozatai a tisztelgés és a fõvetés.

� A raj alapalakzata az egyes oszlop. A raj sorakoztatását az „Elsõ raj! Oszlop-
ba sorakozó!” vezényszóval kell elrendelni. A raj álló helyzetbõl az alábbi alap-
vetõ mozgásmódokban indulhat meg: rendes lépésben, helyben járásban,
díszlépésben, futásban.

� Az ünnepélyes sorakozók, díszszemlék, megemlékezések, ünnepélyes eskü-
tételek, zászlóadományozások tartoznak a katonai rendezvények körébe. A ka-
tonai rendezvényeket négy-öt mozzanat köré lehet felépíteni, ezek képezik az
alaki végrehajtás vázát. A katonai rendezvényeket a zászló fogadása és elveze-
tése, valamint a Himnusz és a Szózat foglalják keretbe.
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92. Ismétlõ foglalkozás a C) fejezet anyagából

� A harc a fegyveres küzdelem alapvetõ formája, a küzdõ felek fegyvernemi
egységeinek és alegységeinek szervezett összecsapása, amelynek célja az ellen-
ség megsemmisítése, csoportosításának szétzúzása, további fontos körzetek,
terepszakaszok, objektumok megtartása vagy birtokbavétele. A csapás a harc
alkotó része, az ellenség megsemmisítésének legfõbb feltétele. A tûz a harcfel-
adat megoldásának sajátos módja, az erõkkel és eszközökkel mért csapás szer-
ves része, a szárazföldön és levegõben vívott harcban az ellenség pusztításának
alapvetõ eszköze. A manõver a harc alkotórésze, a különbözõ tûzcsapásoknak
és a csapatok helyváltoztatásának szervezett és meglepetésszerû kombinációja 
az erõk és eszközök legkedvezõbb csoportosításának létrehozása vagy az ellen-
ség megtévesztése céljából.

� A védelem célja a terep természetes és mesterséges akadályait kihasználva,
az erõfölényben lévõ ellenség elõrevonásának akadályozása, támadásának
megtörése, az ellenségnek jelentõs veszteségokozás, a terep fontos részeinek a
megtartása. A támadás magában foglalja az ellenség pusztítását, a rohamot, a
csapatok elõretörését az ellenség mélységébe, az ellenség élõerõinek foglyul ej-
tését vagy megsemmisítését, az ellenség fegyvereinek, technikai eszközeinek
megsemmisítését vagy zsákmányul ejtését, a kijelölt körletek visszafoglalását.

� A katonának ismernie kell feladatát, fegyverét, harceszközét, a szükséges
mértékben az ellenség eszközeinek adatait, felismerhetõ jelzéseit, sebezhetõsé-
gét. A katonák mozgásmódjai a harcban a gyors lépés, a futás egyenes vagy
hajlított járásban, a szökellés és a kúszás.

� Békemûveleteknek nevezzük azokat a tevékenységeket, amikor a béke, a
biztonság, az emberi jogok tiszteletben tartása, valamint a függetlenség megõr-
zése érdekében hozott politikai döntéseket katonai eszközökkel valósítják meg.
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FELADATOK
1. Mit jelképez az egyenruha?
2. Milyen egyenruhákat ismertek?
3. Fogalmazzátok meg az alakiság célját!
4. Mi az alakiság fogalma?
5. Melyek az alakiság legfontosabb alapfogalmai?
6. Mit fejez ki a tiszteletadás, milyen módozatai vannak?
7. Mi a raj alapalakzata, és hogyan kell sorakoztatni a rajt?
8. Soroljátok fel a mozgásmódokat rajkötelékben!
9. Mutassátok be, hogyan kell végrehajtani a „Vigyázz!” állást vezényszóra!

10. Mutassátok be, hogyan kell végrehajtani a „Pihenj!”, és a „Terpeszállás!” vezénysza-
vakat!



A következõ békemûveletek léteznek: megelõzõ diplomácia, béketeremtés, bé-
kefenntartás, békekikényszerítés, békeépítés, humanitárius segélynyújtás.

� Békefenntartó eljárásmódok az ellenõrzõ-áteresztõ pont mûködtetése, sze-
mélyek és jármûvek igazoltatása, járõrözés, kísérés, keresés, kutatás.

� A nem háborús tevékenységek a kitelepítõ mûveletek, a humanitárius mû-
veletek, a fegyverzetellenõrzés, a kábítószer-ellenes mûveletek, a terrorizmus
elleni mûveletek, az erõdemonstráció, a béketámogató mûveletek (eljárások), 
a kutató-mentõ mûveletek, a gazdasági segítségnyújtás, a hazai polgári hatósá-
gok támogatása.

� Az éleslõszerek lövedékei a normál, a fényjelzõ, a gyújtó, a páncéltörõ, vala-
mint a páncéltörõ-gyújtó lövedék. Kisegítõ lõszer az oktató- és a vaklõszer. 
A 7,62 mm-es 1943M éleslõszerek fõ részei: a hüvely, a lõportöltet, a csappan-
tyú, valamint a lövedék.

	 A kilõtt lövedékre ható erõk a levegõben: a gravitáció és a légellenállás.
A légellenállás függ a lövedék sebességétõl, a levegõ sûrûségétõl, a lövedék
alakjától és legnagyobb keresztmetszetétõl. A lövedék súlypontjának útvona-
lát a levegõben a kirepülési ponttól a találkozási pontig röppályának nevezzük.


 Lövésrõl akkor beszélünk, amikor a lõporgázok energiájának hatására a lö-
vedék kirepül a fegyver csövébõl. A lövés idõszakai az elõzetes idõszak, az elsõ
vagy alapidõszak, a második idõszak, végül a harmadik idõszak

� A túléléskor akaratunk ellenére kell olyan rendkívüli helyzetben cseleked-
nünk, amikor életünk vagy testi épségünk veszélyben van. Ekkor fontos a jó
helyzetfelmérés, majd alkalmazni kell a megszerzett ismereteket. A rendelke-
zésre álló eszközökkel és kreativitással kell úrrá lenni a mindenkori helyzeten.
Fontos a megfelelõ felszerelés összeállítása, a megfelelõ fizikai kondíció és a
pszichés felkészültség.

� A szélsõséges idõjárási körülmények között a menedék megvéd az idõjárás
hatásaitól, növeli a biztonságérzetet, továbbá segít megteremteni a túlélés to-
vábbi feltételeit. A sikeres túlélésnek az egyik alapfeltétele a tûz. A tûzgyújtás-
nál fontos, hogy elõször össze kell gyûjteni a szükséges anyagokat, majd meg-
felelõen el kell rendezni azokat.

 Rendkívüli helyzetben minél hamarabb gondoskodni kell ivóvízrõl és táplá-
lékról. Fontos a víz megfelelõ tisztítása, és a mérgezõ növények fogyasztásának
elkerülése. A természetben gyûjtögetéssel, vadászattal és halászattal lehet hoz-
zájutni növényi és állati eredetû táplálékokhoz. Fontos feladat a személyes ál-
cázás, gondoskodni kell a felszerelés, a menedék, és a mozgás álcázásáról is.
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� Atomfegyvernek azt a fegyvert nevezzük, amelyiknél a pusztító hatást a
magreakciók során felszabaduló energia képezi. A maghasadás olyan nagyse-
bességû és nagy energia- felszabadulással járó magfizikai reakció, amelynek
során egyes nehéz radioaktív atommagok kisebb tömegû atommagokká ala-
kulnak át. A magfúzió során a könnyû elemek atommagjai külsõ energiabefek-
tetés hatására nehezebb atommagokká egyesülnek.

� Az atomfegyverek robbanásakor felszabaduló energia hatására az egész
nukleáris szerkezet a másodperc törtrésze alatt plazmaállapotú, izzó gáztö-
meggé alakul át. Ez a forrása a hõ- és fénysugárzásnak és a kezdeti radioaktív
sugárzásnak. A tûzgömb hirtelen kiterjedése okozza a környezetben létrejövõ
romboló lökéshullámot. Végül a kihûlt tûzgömbbõl, és a felemelt poroszlopból
képzõdõ jellegzetes gomba alakú robbanási felhõbõl származik a környezet
visszamaradó radioaktív szennyezettsége.

� Az emberekben, állatokban és a növényekben betegségeket okozó mikroor-
ganizmusokat kórokozóknak nevezzük. Vegyi fegyvereknek nevezzük a külön-
bözõ mérgezõ harcanyagokat, alkalmazási eszközeikkel együtt. A vegyi fegy-
verek pusztító hatása a mérgezõ harcanyagok toxikus tulajdonságain alapszik.

� A gépkarabély köztes lõszert tüzelõ, sorozatlövések leadására is alkalmas
gyalogsági egyéni tûzfegyver. Fõ részei: a csõ a tokkal, a tokfedél, a zárkeret
a gázdugattyúrúddal, a zár, a helyretoló szerkezet, a gázdugattyú-vezetõ, az el-
sütõszerkezet, az alsóágy és a tár. A pisztoly a katonák kiegészítõ fegyvere, kis
lõtávolsága miatt közelharcban alkalmazzák. Fõ részei: a szán, a csõ, a helyre-
toló szerkezet, a tok az elsütõszerkezettel és a tár.

� A 96M NF támadó kézigránát rendeltetése az ellenség nyíltan, vagy harc-
árokban elhelyezkedõ élõerejének harcképtelenné tétele. Fõ részei: a mûanyag
gyújtófej, az égõgyújtó, valamint a szerelt gránáttest. A 93M NF védõ kézigrá-
nát rendeltetése az ellenség élõerejének repeszekkel történõ megsemmisítése,
robbanásakor 4620 db repesz szóródik szét.

� A T–72-es harckocsi lánctalpas harcjármû, a szárazföldi csapatok fõ csapás-
mérõ erejét képezi, feladata az ellenség harckocsijainak, páncélozott eszközei-
nek pusztítása. A harckocsi 125 mm-es sima csövû, függõleges és vízszintes sík-
ban stabilizált ágyúval, egy 7,62 mm-es és egy 12,7 mm-es géppuskával van fel-
szerelve. A BTR-80A gyalogsági harcjármû fõ feladata a lövészkatonák szállítása.
Páncélzata megvédi a lövészkatonákat az ellenség kézifegyvereinek tüzétõl,
saját fegyverzetével hatékony támogatást képes nyújtani a harcban. Fegyver-
zete a 30 mm-es 2A72 típusú gépágyú, valamint a 7,62 mm-es PKT géppuska.

� A Gripen az elsõ rendszerbe állított negyedik generációs, többcélú harci re-
pülõgép, amely rendelkezik a harci feladatok repülés közbeni változtatásának
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képességével. A repülõgép képes légvédelmi feladatok végrehajtására, légi fö-
lény kivívására, kiváló képességekkel rendelkezik a közelharc eredményes
megvívására, továbbá rendelkezik a légi utántöltés lehetõségével. Hatékonyan
képes alkalmazni a rövid és közepes hatótávolságú levegõ-levegõ rakétákat, a
lézerirányítású bombákat, a levegõ-föld típusú nem irányított bombákat, a le-
vegõ-föld típusú irányított rakétákat. Maximális felszálló tömege 12 474 kg,
maximális sebessége a hangsebesség 1,8 szerese, átrepülési távolsága póttan-
kokkal 3000 km, hatósugara 800 km.

Az Mi–24D harci helikopter páncélozott, két hajtómûves helikopter,
fõ feladata a szárazföldi csapatok közvetlen légi támogatása, 8 felfegyver-
zett katonát képes szállítani. Fegyverzete a beépített 4 csövû, forgócsöves
12,7 mm-es gépágyú, 2-2 db Falanga típusú irányított rakéta, 2-2 db UB-32
rakéta blokkban, 4 x 32 db nem irányítható rakéta, valamint 500-1000 kg lé-
gibomba.

� Az alakiság a katonák egységes megjelenését kifejezõ tevékenységi formák
összessége. Legfontosabb alapfogalmai az alakzat, az oszlop, a vonal, a sor, 
a térköz és a távköz.

� A „Vigyázz!” állás a legtöbb alaki mozdulat kiinduló és befejezõ mozzanata.
Állóhelyben kell végrehajtani a „Pihenj!”, a „Terpeszállás!”, a „Szerelvényt iga-
zíts!”, és az „Oszolj!” vezényszavakra történõ tevékenységet. A fordulatokat ál-
lóhelyben a „Jobbra át!”, a „Balra át!” és a „Hátra arc!” vezényszóra kell végre-
hajtani.

� A raj alapalakzata az egyes oszlop, sorakoztatását az „Elsõ raj! Oszlopba so-
rakozó!” vezényszóval kell elrendelni. A raj álló helyzetbõl az alábbi alapvetõ
mozgásmódokban indulhat meg: rendes lépésben, helyben járásban, díszlé-
pésben, futásban.

� A katonai rendezvények körébe ünnepélyes sorakozók, díszszemlék, meg-
emlékezések, ünnepélyes eskütételek, zászlóadományozások tartoznak. A ka-
tonai rendezvényeket négy-öt mozzanat köré lehet felépíteni, ezek képezik az
alaki végrehajtás vázát, az egyes rendezvényeket a zászló fogadása és elvezeté-
se, valamint a Himnusz és a Szózat foglalják keretbe.

93. Ellenõrzõ foglalkozás a C) fejezet anyagából

1. Soroljátok fel a harc törvényszerûségeit! Miért fontos ezeket figyelembe venni?
2. Fogalmazzátok meg, hogy mi az összfegyvernemi harc lényege!
3. Mi a jelentõsége a harci lehetõségeknek, és melyek az összetevõi?
4. Melyek a 7,62 mm-es 1943M éleslõszer fõ részei?
5. Milyen erõk hatnak a kilõtt lövedékre a levegõben?
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6. Nevezzétek meg a röppálya elemei közül a 2-es, a 6-os és a 13-as számmal 
jelölteket!

7. Bontsátok fel a lövés folyamatát idõszakokra!
8. Soroljátok fel az AK–63D gépkarabély fõ részeit!
9. Egészítsétek ki az AK–63D gépkarabély technikai adatait!

10. Milyen célra használják a 93M NF védõ és a 96M NF támadó kézigránátot?
11. Jellemezzétek a T–72-es harckocsit!
12. Soroljátok fel az Mi–24 harci helikopter fegyvereit és azok jellemzõ adatait!
13. Ismertessétek a BTR–80A gyalogsági harcjármû fegyverzetét!
14. Mennyi a BTR–80A gyalogsági harcjármû maximális sebessége?
15. Soroljátok fel a 96M P9RC pisztoly részeit!
16. Nevezzétek meg az alábbi pisztolyalkatrészt!
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Megnevezés Adatok
tömege 3,75 kg
ûrmérete
a lövedék kezdõsebessége 715 m/s
gyakorlati tûzgyorsasága 100 lövés/perc
irányzott lõtávolsága
a tár befogadóképessége 30 vagy 20 db
lõszerkészlete



17. Egészítsétek ki a JAS-39 Gripen típusú repülõgép technikai adatait!

18. Mi az alakiság célja és fogalma?
19. Mi a raj alapalakzata, hogyan kell sorakoztatni a rajt?
20. Hogyan mûködnek a nukleáris fegyverek?
21. Soroljátok fel és jellemezzétek az atomrobbanás pusztító tényezõit!
22. Soroljatok fel a biológiai fegyverként alkalmazható mikroorganizmusok közül ötöt!
23. Csoportosítsátok a mérgezõ harcanyagokat az élõ szervezetre gyakorolt hatásuk

alapján!
24. Milyen védekezési lehetõségeket ismertek a biológiai harcanyagok káros hatásai

ellen?
25. Soroljátok fel az amerikai hadseregben alkalmazott túlélési stratégiákat!
26. Milyen területei vannak a túlélésre történõ felkészülésnek?
27. Nevezzétek meg az ábrán látható menedéket!

28. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a menedékhelyek kiválasztásánál?
29. Soroljátok fel és röviden jellemezzétek az éghetõ anyagok típusait!
30. Milyen módszerekkel lehet vizet nyerni a természetben?
31. Rajzoljatok le egy saját készítésû víztisztító szerkezetet!
32. Hogyan kell ellenõrizni, hogy melyik növény ehetõ?
33. Írjátok le a békemûveletek fogalmát!
34. Melyek a békefenntartó eljárásmódok?
35. Soroljátok fel a nem háborús mûveleteket!
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Megnevezés Adatok
maximális felszálló tömege 12 474 kg
a repülõgép hossza
a szárnyak fesztávolsága 8,4 méter
magassága 4,5 méter
hatósugara
maximális sebessége
repülési távolsága póttankokkal 3000 km



KATONAI ALAPISMERETEK

302

D) FEJEZETT A Magyar Köztársaság honvédelme,
szerzõdéses katonák a Magyar Honvédségben

A fejezet a Magyar Köztársaság honvédelmét meghatározó jogszabályokkal,
a szerzõdéses katonák mindennapjaival, továbbá a hadijog alapjaival foglal-
kozik. Megismeritek a Magyar Honvédség személyi állományának összetétel-
ét, a hivatásos, a szerzõdéses, az önkéntes tartalékos jogviszony létesítésének
szabályait, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ösztöndíjas hallgatói jog-
viszonyának jellemzõit. A fejezet részletesen tárgyalja a szerzõdéses katonák és
az ösztöndíjas hallgatók napi életével, járandóságaival és ellátásával kapcsola-
tos ismereteket. A harmadik tárgykör a nemzetközi hadijog alapfogalmait mu-
tatja be, többek között megismerkedtek a hadifoglyokkal való bánásmód elõ-
írásaival, a hadviselés módszereinek és eszközeinek szabályaival. Képet kap-
hattok a második világháború után elkövetett háborús bûnökrõl, az ENSZ
Biztonsági Tanácsa által létrehozott Nemzetközi Törvényszék ezzel kapcsolatos
tevékenységérõl.

A HONVÉDELEM RENDSZERE, A HONVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGEK
TARTALMA, A MAGYAR HONVÉDSÉG SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA

94. A szabályozás szintjei, törvények, miniszteri rendeletek, helyi szabályzók

FELADAT: Mit jelentett az általános hadkötelezettség a gyakorlatban? Milyen változásokat
okozott az általános hadkötelezettség megszüntetése a hadseregben és a társadalomban?

A honvédelemben lejátszódó változások
A honvédelmi tevékenység lényege bármilyen idegen hatalom fegyveres tá-
madásának elhárítása katonai erõvel, illetve a Honvédség és a lakosság erre va-
ló felkészítése. Ez egy összetett és folyamatosan változó tevékenységterület,
ezért az ezzel foglalkozó jogszabályok is gyakran módosulnak.

Magyarország NATO-tagsága és az Európai Unióhoz való csatlakozás meg-
kívánta a hadsereg és a honvédelmi rendszer átalakítását. Hozzá kell járul-
nunk a szövetséges küldetésekhez, a béketámogató és humanitárius akciók-
hoz. A szövetségek közös védelmének érdekében készen kell állni a szükséges
katonai erõ és egyéb támogatások rendelkezésre bocsátására a vállalt kötele-
zettségeknek megfelelõen. Feladataink eredményes végrehajtása érdekében a
Magyar Honvédség 2004-ben áttért az önkéntességen alapuló haderõre, ezzel
békeidõben megszûnt az általános hadkötelezettség.

1. Mit jelent a honvédelem fogalma?
2. Melyek voltak a legfontosabb változások a honvédelemben?
3. Milyen jogszabályok vonatkoznak a haza védelmére?



A haza védelmére vonatkozó jogszabályok
A legmagasabb szintû jogszabály egy államban az Alkotmány, amely meghatá-
rozza egy ország kormányzati berendezkedését, rögzíti a fõbb állami szervek
feladatait. Az Alkotmány rendelkezik az Országgyûlés, a köztársasági elnök,
a kormány mûködésérõl, és az állampolgárok jogairól, kötelességeirõl is. A ma-
gyar Alkotmány az 1949. évi XX. törvény, amely többszöri módosításon esett át,
vagyis számozása ellenére egy demokratikus alkotmány. Az Alkotmány tartal-
maz a Magyar Honvédségre vonatkozó rendelkezéseket is a VIII. fejezetben. 
A részletes szabályokat külön jogszabályok, törvények állapítják meg. Törvé-
nyeket az Országgyûlés alkothat.
• A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szól a 2004. évi CV. törvény, en-

nek a rövidítése a Ht.
• A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjairól szól az 1996. évi XLIII.

törvény a Hszt.
• A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogál-

lásáról szól a nemrégiben módosított 2001. évi XCV. törvény, ez a Hjt.
• A NATO-tagságot az 1999. évi I. törvénnyel hirdettük ki.

A tananyag további részében az egyszerûsítés érdekében esetenként a Ht.,
illetve a Hjt. rövidítéssel fogtok találkozni.

A Honvédelmi törvény rendelkezik a hadkötelezettség szabályairól, a soro-
zásról, a katonák orvosi vizsgálatáról, a Magyar Honvédség irányításáról. Ren-
delkezik arról is, hogy ha megtámadják az országot, milyen szabályok lépnek
életbe.

A törvények után a rendeletek következnek a jogforrási hierarchiában,
amelyeket a kormány, a kormánytagok és az önkormányzatok is alkothatnak.
Rendeletben is találhatunk a Magyar Honvédségre vonatkozó szabályokat.

Az itt felsoroltakon kívül vannak még egyéb jogi eszközök, amelyek visel-
hetik az utasítás vagy a határozat elnevezést. Ezeket a jog úgy nevezi, hogy az
állami irányítás egyéb jogi eszközei. Ezeken kívül még a Magyar Honvédség
belsõ szabályozási eszközeit ta-
láljuk.

Az alsóbb szintû jogszabályok
között kormányrendeletek sza-
bályozzák a légiriasztási rend-
szert, a NATO-válságreagálási
rendszerét, a hadkiegészítõ pa-
rancsnokságok mûködését, illet-
ve a nemzetgazdaság felkészí-
tését honvédelmi feladatokra. 
A honvédelmi miniszter utasítá-
sai is megemlítendõk az állami
irányítás egyéb jogi eszközei kö-
zött.
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94a A Honvédségre vonatkozó jogszabályok
meghozatalának rendje



Belsõ szabályozási eszközök
A Magyar Honvédség belsõ szabályozási eszközei a szakutasítás, a szabályzat
és az intézkedés. Némileg leegyszerûsítve azt mondhatjuk, hogy:
• szakutasításban találhatók a haditechnikai eszközökre vonatkozó szabá-

lyok, egyéb szakmai-technikai szabályok;
• intézkedésben a személyi állomány mindennapjaira vonatkozó teendõk;
• a hivatali felettes egyedi utasítással érvényesíti az akaratát alárendeltjeivel

szemben.

Intézkedés kiadására a szolgálati elöljáró, a hivatali felettes, valamint a szak-
mai elöljáró, illetõleg a szakmai felettes jogosult. Ezekrõl a fogalmakról késõbb
még részletesen is szó esik a fejezetben.

Szakutasítást kiadhat a vezérkari fõnök és az államtitkár is, a minisztérium
illetékes szakmai elöljárója, szakmai felettese.

A szolgálati elöljáró kiadhat parancsot is, a parancsadásról részletesebben
fogtok tanulni a 107. leckében.
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FELADATOK
1. Olvassátok el az Alkotmányban a Magyar Honvédségre vonatkozó részt!
2. Nézzetek utána, hogy a parlamentben milyen folyamat elõzi meg egy törvény elfo-

gadását!
3. Mit gondoltok, miért van szükség olyan törvényekre, amelyeket a parlament csak

kétharmados többséggel fogadhat el vagy módosíthat?
4. Nézzetek utána, hogy mi a különbség a kormányhatározat és a kormányrendelet

között!

ÖSSZEFOGLALÁS
A Magyar Honvédség jogi szabályozó eszközei az Alkotmány, a törvények, a rendeletek
és az egyéb jogi eszközök.

A Magyar Honvédségnek vannak belsõ szabályozó eszközei is, ezek a szakutasítások,
intézkedések és elöljárói parancsok. A Honvédelmi törvény rendelkezik a hadkötelezett-
ség szabályairól, a sorozásról, a katonák orvosi vizsgálatáról, a Magyar Honvédség irá-
nyításáról. Rendelkezik arról is, hogy ha megtámadják az országot, milyen szabályok
lépnek életbe.

A Honvédelmi törvény rendelkezik a parancsadás szabályairól és a katonák fegyver-
használatáról is.



95. Az Alkotmány elõírásai a honvédelemrõl, a minõsített idõszakok jellemzõi

FELADAT: Készítsetek intézkedési tervet arra vonatkozóan, milyen rendelkezések lépjenek
életbe külsõ fegyveres támadás esetén! Gyûjtsétek össze, szerintetek milyen intézkedéseket
kell hozni ilyenkor egy országban!

Ismételjétek át, amit a hazánkat fenyegetõ biztonságpolitikai tényezõkrõl és
kockázatokról tanultatok!

A most bemutatásra kerülõ helyzeteket együttesen minõsített idõszaknak,
vagy másképpen rendkívüli jogrendnek nevezzük, amelyrõl az Alkotmány
II. és VII. fejezetében olvashattok.

Rendkívüli állapot
Hadiállapot vagy idegen hatalom fegyveres támadásának közvetlen veszélye,
vagyis háborús veszély esetén az Országgyûlés kihirdeti a képviselõk 2/3-ának
szavazatával a rendkívüli állapotot, és létrehozza a Honvédelmi Tanácsot.
A Honvédelmi Tanács átveszi a hatalmat, és rendeleti úton kormányoz. Az Or-
szággyûlés akadályoztatása esetén ezek a feladatok a köztársasági elnököt ille-
tik meg. Az Országgyûlés például akkor van akadályoztatva, ha nem ülésezik,
és összehívása az idõ rövidsége miatt nem lehetséges. Az akadályoztatás té-
nyét, a hadiállapot, a rendkívüli- és szükségállapot kihirdetésének indokoltsá-
gát a miniszterelnök, az Alkotmánybíróság elnöke és az Országgyûlés elnöke
együttesen állapítják meg.

A Honvédelmi Tanács elnöke a köztársasági elnök, tagjai:
• a miniszterelnök;
• a miniszterek;
• a frakcióvezetõk, (a Parlamentbe bejutott pártok képviselõcsoportjainak ve-

zetõi),
• az Országgyûlés elnöke;
• a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar fõnöke, tanácskozási joggal.

A Honvédelmi Tanács gyakorolja ekkor a kormány, a köztársasági elnök és
az Országgyûlés ráruházott jogait.

A Honvédelmi Tanács mûködése
A Honvédelmi Tanács a döntéseit zárt ülésen hozza. Akkor határozatképes, ha
tagjainak több mint a fele jelen van. A Honvédelmi Tanács határozataihoz a je-
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1. Mi történik, ha megtámadják Magyarországot?
2. Milyen helyzeteket nevezünk minõsített idõszaknak?
3. Melyek a minõsített helyzetek közös jellemzõi?
4. Belsõ zavargás esetén milyen rendelkezések lépnének életbe?
5. Természeti katasztrófa esetén melyik szerv jogosult intézkedni?



len lévõ tagok több mint felének a szavazata szükséges. Rendkívüli vagy azon-
nali döntést igénylõ esetben a Honvédelmi Tanács akár ülésen kívül is határoz-
hat. Ilyenkor a Honvédelmi Tanács tagjai írásban, távbeszélõn vagy más infor-
máció-átviteli módon közlik állásfoglalásukat az elnökkel. A Honvédelmi Ta-
nács ülésen kívül hozott döntésének érvényességéhez a tagok több mint a
felének egyetértése szükséges. A Honvédelmi Tanács döntéseit a köztársasági
elnök és a miniszterelnök írja alá. A döntéseket a rádiók és televíziók adásaiban,
a napilapokban, valamint hirdetmény útján még az aláírás napján közzé kell
tenni. A Honvédelmi Tanács rendeletét a Magyar Közlönyben is ki kell hirdetni.

Szükségállapot
Az Alkotmány szerint a szükségállapot az alkotmányos rend megdöntésére
vagy a hatalom kizárólagos megszerzésére irányuló fegyveres cselekményeket
takarja, továbbá az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát tömeges mérték-
ben veszélyeztetõ, fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett erõszakos cse-
lekményekre, elemi csapásra vagy ipari szerencsétlenségre vonatkozik. A szük-
ségállapotot az Országgyûlés hirdeti ki a képviselõk 2/3-ának szavazatával.

Szükségállapot idején a köztársasági elnök rendeletet alkothat, és rend-
kívüli intézkedéseket vezethet be rendeleti úton, pl. korlátozhatja fogyasztási
cikkek, termékek forgalmát. A bevezetett rendkívüli intézkedésekrõl hala-
déktalanul tájékoztatni kell az Országgyûlés elnökét. Szükségállapot idején az
Országgyûlés vagy annak honvédelemmel foglalkozó bizottsága folyamatosan
ülésezik. A rendkívüli intézkedések 30 napig maradnak hatályban, kivéve, 
ha az Országgyûlés vagy a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság másképpen
dönt. Az Országgyûlés vagy a bizottság jogosult felfüggeszteni a rendkívüli in-
tézkedéseket.

Veszélyhelyzet
Természeti katasztrófát, elemi csapást jelent, amely az élet- és vagyonbiztonsá-
got fenyegeti. A polgári védelemrõl szóló 1996. évi XXXVII. törvény idesorolja
az ipari katasztrófát is. A veszélyhelyzetet a kormány hirdeti ki, és ilyenkor az
Országgyûlés felhatalmazása alapján rendeleteket alkothat, egyes törvények-
ben foglalt rendelkezésektõl eltérõ intézkedéseket hozhat.

Megelõzõ védelmi helyzet
Ez külsõ fegyveres támadás közvetett veszélyét, vagy szövetségi kötelezettség
teljesítését jelenti, ezt az Alkotmány 2004 óta tartalmazza. A megelõzõ védelmi
helyzet a rendkívüli állapothoz hasonlít. Kihirdetése az Országgyûlés feladata.
A kormány felhatalmazás alapján jogosult rendeleteket alkotni, amelyek az
Országgyûlés döntéséig, de legfeljebb 60 napig hatályosak (pl. létesítmények,
óvóhelyek építése rendelhetõ el). A rendkívüli intézkedésekrõl folyamatosan
tájékoztatni kell az Országgyûlést és az illetékes bizottságokat. Megelõzõ vé-
delmi helyzetben bevezethetõ az általános hadkötelezettség is.
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Az ország védelme és a lakosság biztonsága érdekében hozható döntések
Minõsített idõszakban elrendelhetõ rendkívüli intézkedések:
• az ország egész területén vagy egy részén rendeletileg új bíróságok és

ügyészségek létesíthetõk, illetve a katonai büntetõbíráskodás területén rög-
tönbíráskodás rendelhetõ el;

• szünetelhet a Magyar Honvédség hivatásos állományába történõ felvétel;
• a közúti, vasúti, vízi és légi jármûvek forgalma megtiltható vagy korlátoz-

ható;
• korlátozni lehet a lakosság utcán, vagy más nyilvános helyen való tartózko-

dását (kijárási tilalom). Elrendelhetõ, hogy az ország meghatározott terüle-
tét a lakosságnak bizonyos idõtartamra el kell hagynia (kitelepítés), egyben
kijelölhetõ a lakosság új tartózkodási helye;

• elrendelhetõ a sajtótermékek és a tömegtájékoztatást szolgáló más közlemé-
nyek elõzetes ellenõrzése;

• az ország egész területén, vagy bármely részén megtiltható a vadászat, vala-
mint a vadász- és sportlövõ fegyverek tartása, elrendelhetõ a lõfegyverek
beszolgáltatása, összegyûjtése és biztonságba helyezése;

• a lakosság alapvetõ élelmiszerrel, ruházati és iparcikkekkel való ellátása ér-
dekében jegyrendszer vezethetõ be;

• alkalmazhatók az állampolgárokat érintõ riasztási fokozatok;
• a közigazgatás, a Magyar Honvédség, és a védelemben közremûködõ szer-

vek épületeibe a beléptetés szigorítható, feltételhez köthetõ vagy megtilt-
ható;

• elrendelhetõ a rádió, a televízió és egyéb tömegkommunikációs intézmé-
nyek helyiségeinek, stúdióinak átengedése, a levél-, csomag- és postaforga-
lom fokozott ellenõrzése;

• korlátozni lehet a külföldiekkel való kapcsolattartást, korlátozható, illetve
megtiltható magyar állampolgárok külföldre utazása, külföldiek beutazása;

• speciális terrorelhárító intézkedések vezethetõk be, szigorítható az államha-
tár ellenõrzése, ismeretlen eredetû, õrizetlenül hagyott csomagok, tárgyak
megsemmisíthetõk.

A kormány azonnali intézkedési joga: külsõ fegyveres csoportok váratlan
betörése esetén az ország oltalmazása érdekében a támadással arányosan
azonnal intézkedni köteles.
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FELADATOK
1. Nézzetek utána, hogy más országokban hogyan nevezik a külsõ vagy belsõ fenyege-
tettséget és a természeti katasztrófát!
2. Megegyeznek-e az elnevezések a magyar Alkotmány szóhasználatával?



96. A honvédelem rendszerének felépítése, a védelmi bizottságok feladatai

FELADAT: Gyûjtsétek össze azokat az állami szerveket, amelyeknek feladatai lehetnek a Ma-
gyar Honvédséggel kapcsolatban! Ismételjétek át, amit korábban a Magyar Honvédség felépí-
tésérõl és vezetésérõl, valamint hazánk katonai stratégiájáról tanultatok!

A Magyar Honvédség szervezeti mûködése
A honvédségi szervezetek alapítására és megszüntetésére a honvédelmi mi-
niszter jogosult. A honvédségi szervezetek mûködésének megértése szem-
pontjából fontos megkülönböztetnünk egymástól két fogalmat, az irányítást és
a vezetést. A vezetõ a szervezeten belül helyezkedik el, az irányító a szerveze-
ten kívül. Az irányító nem része a szervezetnek, de irányító döntéseket hozhat.
Az irányító döntéseket aztán a szervezet vezetése hajtja végre. A Honvédség-
gel kapcsolatban irányítási jogköre van az Országgyûlésnek, a kormánynak és
a köztársasági elnöknek, valamint a honvédelmi miniszternek is.

Az Országgyûlés és a Magyar Honvédség kapcsolata
Az Országgyûlés legfontosabb feladata a törvényalkotás. Az Országgyûlés fo-
gadja el a honvédség hosszú távú fejlesztési irányait, a hadsereg létszámát, és
az éves költségvetési törvényben biztosítja a szükséges anyagi forrásokat.
Megelõzõ védelmi helyzet idején döntést hoz a hadkötelezettség bevezetésé-
rõl. Dönt a Magyar Honvédség országon belüli és kívüli alkalmazásáról, kül-
földi fegyveres erõk magyarországi, vagy Magyarországról kiinduló alkalma-
zásáról.

Az Országgyûlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottsága
Az Országgyûlés bizottságokat mûködtet, amelyeket egy-egy parlamenti cik-
lusban átszervezhetnek vagy átnevezhetnek. Tekintettel fontosságára, a hon-

KATONAI ALAPISMERETEK

308

ÖSSZEFOGLALÁS
Minõsített idõszakok: rendkívüli állapot, szükségállapot, veszélyhelyzet, megelõzõ vé-
delmi helyzet.

A minõsített idõszakok idején az ország védelme és a lakosság biztonsága érdeké-
ben rendkívüli intézkedések hozhatók.

Rendkívüli állapotot az Országgyûlés hirdethet ki.
Rendkívüli állapot idején az Országgyûlés által létrehozott Honvédelmi Tanács veszi

át a hatalmat, és rendeleti úton kormányoz.

1. Mely állami szervek irányíthatják a Magyar Honvédséget?
2. Mi a védelmi bizottságok rendeltetése?
3. Melyek a védelmi bizottságok legfontosabb feladatai?



védelmi feladatokkal foglalkozó bizottságot mindig létre kell hozni, ez jelenleg
az Országgyûlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottsága. A bizottság folyamato-
san figyelemmel kíséri a Magyar Honvédség felkészültségét és feladatainak
megvalósulását.

A honvédelmi miniszter a Magyar Honvédséget érintõ jogszabályok, dönté-
sek tervezeteit bemutatja a bizottságnak, ha az a szervezet egészét érintõ vala-
mely stratégiai jelentõségû tevékenység megszüntetését vagy új tevékenység
megindítását tartalmazza. A bizottság kinevezése elõtt meghallgatja a Honvé-
delmi Minisztérium Honvéd Vezérkar fõnökét, és véleményt nyilvánít alkal-
masságáról.

A köztársasági elnök és a Magyar Honvédség kapcsolata
A köztársasági elnök a Magyar Honvédség fõparancsnoka. Az elnök a Magyar
Honvédségnek nem vezetõje, hanem irányítója, aki a szervezeten kívül áll.
Olyan jogokat gyakorol, amelyek nem vonják el a kormány és az Országgyûlés
jogkörét.

Békeidõben kinevezési, személyügyi jogkörei vannak. A honvédelmi mi-
niszter javaslatára kinevezi és felmenti a vezérkari fõnököt, kinevezi, elõlépte-
ti, elbocsátja, lefokozza, nyugállományba helyezi a tábornokokat. A miniszter-
elnök elõterjesztésére jóváhagyja az ország fegyveres védelmének tervét, amit
a vezérkari fõnök dolgoz ki. A köztársasági elnök a Magyar Honvédség mûkö-
dését érintõ bármely ügyben tájékoztatást kérhet a kormánytól. A Magyar
Honvédséget érintõ jogszabályok tervezeteit tájékoztatásul neki is meg kell
küldeni.

A kormány és a Magyar Honvédség kapcsolata
A kormány – amely a miniszterelnökbõl és a miniszterekbõl áll – dönt a nem-
zetközi szerzõdésen alapuló katonai kötelezettségek teljesítésérõl, összehan-
golja a minisztériumok tevékenységét, meghatározza a polgári védelmi felké-
szítés feladatait. Gondoskodik a szövetségi kötelezettségbõl eredõ tervezési fel-
adatok elvégzésérõl. Megelõzõ védelmi helyzet kihirdetése esetén, illetve
váratlan támadás elhárítására, az állampolgárok biztonsága és a közbiztonság
érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket. Jogalkotásra jogosult meg-
elõzõ védelmi helyzetben és veszélyhelyzetben.

A kormány megtervezi a Magyar Honvédség fenntartásának és fejlesztésé-
nek költségeit. A kormány feladatainak megvalósítása érdekében rendeleteket,
illetõleg határozatokat ad ki. A kormány nevében a miniszterelnök vagy az ál-
tala megbízott miniszter évente köteles a Magyar Honvédség állapotáról be-
számolni az Országgyûlésnek.

A honvédelmi miniszter
A miniszter felelõs a honvédelemmel kapcsolatos kormányzati döntések elõ-
készítéséért és a döntések végrehajtásáért. A honvédelmi miniszter rendele-
tet adhat ki, vezeti a Nemzeti Katonai Stratégia kidolgozását, amely hosszú
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távon határozza meg a Magyar Honvédség alkalmazásának és fenntartásá-
nak fõ elveit.

A honvédelmi miniszter meghatározza a helyi védelmi igazgatási szervek
(pl. fõvárosi, megyei védelmi bizottság, helyi védelmi bizottságok, hadkiegészí-
tési parancsnokságok) honvédelmi feladatait, irányítja a katonai nemzetbizton-
sági szolgálatokat. Vezetési jogköreit a vezérkari fõnökön keresztül gyakorolja.
Rendelettel és egyéb jogi eszközökkel (pl. utasítás) szabályozza a honvédelmi
feladatok végrehajtását. Ellenõrzi a jogszabályok betartását, megsemmisíti
vagy megváltoztatja az egyedi ügyben hozott jogsértõ intézkedéseket.

A minisztériumokban a minisztereknek alárendelt államtitkárokat találunk,
a Honvédelmi Minisztériumban az államtitkár felsõ szintû irányítást végez,
szakutasítást és intézkedést ad ki.

A Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar
A Honvéd Vezérkar a Honvédelmi Minisztérium szervezetének része. Felsõ
szintû vezetési szerv, a vezérkari fõnök vezeti. A vezérkari fõnök kidolgozza
az ország fegyveres védelmi tervét, a Magyar Honvédség felkészítésének és ki-
képzésének rendjét, tervezi a mozgósításhoz szükséges ingóságok és ingatla-
nok igénybevételének rendjét. Megtervezi a nemzetközi szerzõdésbõl fakadó
katonai kötelezettségek teljesítését. Intézkedik az ország területének légvédel-
mi, repülõ- és készenléti erõkkel történõ oltalmazására. Parancsot, intézkedést
és szakutasítást ad ki.

A területi-helyi honvédelmi igazgatás
A területi-helyi honvédelmi igazgatásban a következõ szerveknek és szemé-
lyeknek vannak feladataik: fõvárosi és megyei védelmi bizottságok, helyi vé-

delmi bizottság, hadkiegé-
szítési parancsnokságok, 
a polgármester és a jegyzõ.
A védelmi bizottságok köz-
igazgatási szervek, a polgári
védelemmel kapcsolatos fel-
adatokat látják el a kormány
irányításával. Meghatároz-
zák a gazdasági-anyagi szol-
gáltatási kötelezettségeket.
A helyi védelmi bizottságok
városokban, a fõváros ke-
rületeiben és a megyei jogú
városokban találhatók. A he-
lyi védelmi bizottság illeté-
kességi területe a honvédel-
mi körzet, elnöke a polgár-
mester.
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96a Hadkiegészítõ parancsnokságok
(http://www.honvedelem.hu/popup.php?img_url=/files/9/7381/
HADKIEG_2007_NN.jpg)

FELADAT: Feladat: Nézzetek utána, hogy hol találhatók 
a Magyar Honvédség toborzóirodái hazánkban!



A helyi védelmi bizottságok összehangolják a gazdasági-anyagi szolgáltatá-
si kötelezettségeket. A polgármester és a jegyzõ rendeli el az anyagi-szolgálta-
tási kötelezettség teljesítését, a mozgósítás helyi feladatait. A bizottság közre-
mûködik a rendkívüli intézkedésekbõl adódó feladatok végrehajtásában.
Mind béke, mind megelõzõ védelmi helyzet és rendkívüli állapot idején szer-
vezi a lakosság polgári védelmével kapcsolatos feladatait. A polgári védelmi
kötelezettség alatt álló állampolgárt a polgármester határozattal kötelezi polgá-
ri védelmi szolgálatra.

A hadkiegészítõ parancsnokságok
Hazánkban a Nyugat-Magyarországi és a Kelet-Magyarországi Hadkiegészítõ
Parancsnokság mûködik, amelyek toborzóirodákat mûködtetnek szerte az or-
szágban. Feladataik közé tartozik megelõzõ védelmi helyzet, és rendkívüli álla-
pot idején a Magyar Honvédség hadkötelesekkel történõ kiegészítése. A had-
kiegészítõ parancsnokságok a Honvéd Vezérkar fõnökének alárendeltségében
mûködnek.

97. A honvédelmi kötelezettségek tartalma
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FELADATOK
1. Szerintetek mely szervnek/személynek vannak a legfontosabb feladatai békeidõben a

Magyar Honvédséggel kapcsolatosan?
2. Szerintetek mely szervnek/személynek vannak a legfontosabb feladatai hadiállapot-

ban, háborús veszélyben a Magyar Honvédséggel kapcsolatosan?

ÖSSZEFOGLALÁS
A Magyar Honvédségre vonatkozó irányítói döntéseket hozhat: az Országgyûlés, a kor-
mány, a köztársasági elnök, a honvédelmi miniszter.

A honvédelmi miniszter dolgozza ki a Nemzeti Katonai Stratégiát, amely hosszú tá-
von meghatározza a Magyar Honvédség alkalmazásának és fenntartásának fõ elveit.

A Honvéd Vezérkar fõnöke dolgozza ki az ország fegyveres védelmi tervét.
A helyi védelmi bizottságok városokban, a fõváros kerületeiben és a megyei jogú vá-

rosokban találhatók. A védelmi bizottságok a polgári védelemmel kapcsolatos feladato-
kat látják el a kormány irányításával.

A hadkiegészítõ parancsnokságok toborzóirodákat mûködtetnek szerte az országban.

1. Melyek az állampolgári kötelezettségek?
2. Mi a hadkötelezettség és a polgári szolgálat?
3. Mit jelent a honvédelmi munkakötelezettség?
4. Miben különbözik a honvédelmi munkakötelezettség a polgári védelmi kötelezett-

ségtõl?



FELADAT: Beszéljétek meg, milyen állampolgári kötelezettséget rendelnétek el természeti ka-
tasztrófa esetén! Kiket mentesítenétek a honvédelmi kötelezettségek alól?

Állampolgári kötelezettségek
Az ország területén lakóhellyel rendelkezõ személyeket és szervezeteket ál-
lampolgárságukra való tekintet nélkül gazdasági és anyagi szolgáltatásra lehet
kötelezni. Az állampolgárok személyes szolgálat és vagyoni szolgáltatás teljesí-
tésére kötelezhetõk. A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkezõ,
nagykorú magyar állampolgárok személyes honvédelmi kötelezettségei:
• megelõzõ védelmi helyzet és rendkívüli állapot idején: hadkötelezettség;
• rendkívüli állapot idején: honvédelmi munkakötelezettség,

polgári védelmi kötelezettség.

A hadkötelezettség rendkívüli állapot idején vagy akkor lép életbe, ha meg-
elõzõ védelmi helyzetben arról az Országgyûlés a jelen lévõ képviselõk 2/3-á-
nak szavazatával határoz. A hadkötelezettség a Magyar Köztársaság területén
élõ, nagykorú magyar férfi állampolgárokat terheli. Akinek mindez ellentétes
lelkiismereti meggyõzõdésével, polgári szolgálatot választhat.

Hadkötelezettség
Az általános hadkötelezettséget 2004-ben béke idején megszüntették, elrendel-
ni csak rendkívüli állapot idején, illetve megelõzõ védelmi helyzetben lehet. 
A Magyar Honvédség személyi állománya hivatásos, szerzõdéses vagy önkén-
tes tartalékos katonákból áll. A Magyar Honvédség hadkötelesekkel való ki-
egészítésére csak minõsített idõszakokban kerülhet tehát sor.

A hadkötelezettséghez tartozik a szolgálati, a megjelenési, a bejelentési, az
adatszolgáltatási kötelezettség. A hadkötelezettség a 18. év betöltésekor kezdõ-
dik, és annak az évnek a december 31-ig áll fenn a honvédelemrõl és a Magyar
Honvédségrõl szóló törvény szerint, amikor a hadköteles a 40. évét betölti.
Nem hadköteles az a személy, aki polgári szolgálat teljesítésére kapott enge-
délyt. A hadkötelesnek meg kell jelennie sorozáson a hadkiegészítõ parancs-
nokság felhívásában megjelölt helyen és idõben, adategyeztetés és orvosi alkal-
masság megállapítása céljából. A sorozást sorozóbizottságok végzik. A hadköte-
lesek behívása behívóparanccsal történik, amit a hadkiegészítõ parancsnokság
kézbesít a behívottnak. A hadköteles beosztását a személyi adottságok és a vég-
zettség figyelembevételével állapítják meg. A sorozáskor megállapítható kato-
nai alkalmassági fokozatok: „katonai szolgálatra alkalmas”, „katonai szolgálatra
ideiglenesen alkalmatlan” és „katonai szolgálatra alkalmatlan”.

Aki megjelenési kötelezettségének azért nem tesz eleget, mert szeretné ki-
vonni magát a katonai szolgálat teljesítése alól, büntetõjogi felelõsséggel tarto-
zik, tehát ez a magatartás bûncselekmény hazánkban.

A katonai szolgálat ideje megelõzõ védelmi helyzetben legfeljebb 12 hónap,
ez a korlátozás nem vonatkozik azonban a rendkívüli állapot idejére. A hadkö-
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teles a hadkiegészítõ parancsnokság által kiadott behívóparancsra, az azon
megjelölt okirataival, a parancsban meghatározott idõpontban és helyre köte-
les a katonai szolgálat teljesítése céljából bevonulni. A hadköteles katonát a
hadkötelezettség megszüntetését követõ 30 napon belül le kell szerelni.

A polgári szolgálat teljesítésének engedélyezése
A polgári szolgálat teljesítésének engedélyezése iránti kérelmet a törvény sze-
rint a behívóparancs kézbesítését követõ 3. munkanapig lehet benyújtani.
A kérelmet a hadkiegészítõ parancsnokság vezetõjéhez, vagy a kormány terü-
leti szervéhez (2009. január 1-jétõl hazánkban hét regionális államigazgatási
hivatal mûködik) kell benyújtani. A polgári szolgálat teljesítésére vonatkozó
engedély iránti kérelmet el kell utasítani, ha a körülményekbõl megállapítható
a lelkiismereti okra való hivatkozás megalapozatlansága. A kérelem benyújtása
a hadkötelest nem mentesíti a megjelenési és bejelentési kötelezettség teljesíté-
se alól. A polgári szolgálat teljesítésére vonatkozó engedély iránti kérelmet a la-
kóhely szerinti közigazgatási hivatalok bírálják el. A polgári szolgálatot a hatá-
rozat kézhezvételét követõ 15 napon belül meg kell kezdeni, idõtartama
megegyezik a katonai szolgálat idõtartamával. Polgári szolgálat nem teljesíthe-
tõ a Magyar Honvédségnél és a rendvédelmi szerveknél. Az a hadköteles, aki
polgári szolgálat teljesítésére kapott engedélyt, katonai szolgálatot utóbb kérel-
mére sem teljesíthet.

Hazánkban jelenleg szünetel a polgári szolgálat teljesítésére történõ felhívás.

A polgári védelmi kötelezettség
A polgári védelmi kötelezettség az ország területén lakóhellyel rendelkezõ,
nagykorú, magyar állampolgárokat terheli, a Honvédelmi törvény szerint a
férfiakat 18-55, a nõket 18-50 éves korig. A polgári védelmi kötelezettség nem-
csak rendkívüli állapotban, de békeidõben is elrendelhetõ (pl. katasztrófahely-
zetben a lakosság életének megóvására, károk megelõzésére, illetve következ-
ményeik felszámolására, mentési feladatokra). Mentesül a polgári védelmi
kötelezettség alól:
• a terhes nõ;
• a gyermekét saját háztartásában nevelõ anya, a gyermek 6 éves koráig;
• a gyermekét saját háztartásában egyedül nevelõ szülõ, a gyermek 14 éves

koráig;
• a szülõ, ha 3, vagy ennél több 14 éven aluli gyermekét gondozza;
• aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette;
• aki egészségi állapota miatt a kötelezettség teljesítésére alkalmatlan;
• aki a vele közös háztartásban élõ, állandó ápolásra szoruló egyenes ági 

rokonát vagy
házastársát egyedül látja el.
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A honvédelmi munkakötelezettség
Csak rendkívüli állapotban rendelhetõ el, a Magyar Köztársaság területén la-
kóhellyel rendelkezõ magyar állampolgárok részére: a férfiakat 18-60, a nõket
18-55 éves korukig terheli. Az egészségi állapotnak és a végzettségnek megfele-
lõ tartós vagy idõleges, fizikai vagy szellemi munkavégzést jelent. A munkakö-
telezettségét a kötelezett a számára kijelölt munkahelyen teljesíti.

Mentesül a kötelezettség alól:
• a lelkész;
• a várandós nõ;
• az anya a gyermek 3 éves koráig;
• aki a vele közös háztartásban élõ, állandó ápolásra szoruló egyenes ági roko-

nát, vagy házastársát egyedül ápolja;
• az az egyedül élõ nõ vagy férfi, aki 14 éven aluli gyermeket tart el saját ház-

tartásában;
• aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette;
• aki egészségi állapota miatt a kötelezettség teljesítésére alkalmatlan;
• a honvédség és a rendvédelmi szervek dolgozója, továbbá akit fontos közér-

dekbõl a honvédelmi miniszter mentesít.

Gazdasági-anyagi szolgáltatási kötelezettség
A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkezõ természetes szemé-
lyekre és szervezetekre rendelhetõ el. Jelentheti szolgáltatás igénybevételének
a tûrését, tevékenységtõl való tartózkodást is: pl. munkagépek, gépjármûvek,
üzemanyag, fogyasztási cikkek igénybevételét, gépjármûpark karbantartását.
Az anyagi javak a honvédség és a rendvédelmi szervek mûködéséhez, a pol-
gári védelmi feladatok ellátáshoz, a szövetséges fegyveres erõk ellátásához
kellhetnek.

Mentesek a gazdasági-anyagi szolgáltatás alól:
• az Országgyûlés, az Alkotmánybíróság, az Állami Számvevõszék, a Köztár-

sasági Elnöki Hivatal, az Országgyûlési Biztos Hivatala, a minisztériumok,
az Országos Igazságszolgáltatási Tanács;

• a Legfelsõbb Bíróság, a Legfõbb Ügyészség, a Magyar Nemzeti Bank, a Ma-
gyar Honvédség és a rendvédelmi szervek, az igazságügyi, közigazgatási
szervek a szükséges mértékben;

• az egyházak, felekezetek és vallási közösségek azon dolgok tekintetében,
amelyek a hitéleti tevékenységet szolgálják;

• az országgyûlési képviselettel rendelkezõ pártok az országgyûlési képvise-
leti tevékenységhez szükséges mértékben;

• a munkavállalói és munkaadói érdekképviseletek a szükséges mértékben;
• a közforgalmú személyszállító szervezetek a szükséges mértékben;
• az egészségügyi szolgáltatók a tulajdoni formától és fenntartótól függetle-

nül csak egészségügyi szolgáltatás céljára vehetõk igénybe.

A szolgáltatás teljesítése miatt felmerült vagyoni hátrányért kártalanítás jár.
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98. A Magyar Honvédség feladatai

FELADAT: Próbáljátok meg összegyûjteni eddigi ismereteitek alapján a Magyar Honvédség fel-
adatait! Ismételjétek át, amit a katonai kötelékekrõl, és a magyar katonák külföldi tevékeny-
ségérõl tanultatok!

A Magyar Honvédség feladatai
„A Magyar Honvédség polgári irányítás alatt álló, függelmi rendszerben mû-
ködõ és centrálisan vezetett fegyveres állami szervezet. Békében az önkéntes-
ségen, megelõzõ védelmi helyzetben és rendkívüli állapotban az önkéntessé-
gen és az általános hadkötelezettségen alapuló haderõ” – olvashatjuk a honvé-
delmi törvényben.

A Magyar Honvédség feladatai a következõk:
• a Magyar Köztársaság függetlenségének, területének, légterének, lakossá-

gának és anyagi javainak külsõ támadással szembeni fegyveres védelme;
• a szövetségi és nemzetközi szerzõdésbõl eredõ katonai kötelezettségek, bé-

kefenntartó és humanitárius feladatok teljesítése;
• közremûködés a nemzetközi terrorizmus elleni harc katonai feladatainak el-

látásában;
• a honvédelem szempontjából fokozott védelmet igénylõ létesítmények õr-

zése és védelme;
• közremûködés az Alkotmány szerinti fegyveresen vagy felfegyverkezve el-

követett erõszakos cselekmények elhárításában.
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FELADATOK
1. Ki választana közületek polgári szolgálatot? Indokoljátok meg, hogy miért!
2. Nézzétek meg, hogy a NATO-tagállamokban hogyan szabályozzák a hadkötelezettsé-

get napjainkban!

ÖSSZEFOGLALÁS
Honvédelmi kötelezettségek: hadkötelezettség, polgári védelmi kötelezettség, honvé-
delmi munkakötelezettség és gazdasági-anyagi szolgáltatási kötelezettség.

A hadkötelezettség rendkívüli állapotban életbe lép, megelõzõ védelmi helyzetben
elrendelhetõ.

A polgári védelmi kötelezettség békeidõben is elrendelhetõ, pl. katasztrófahelyzet-
ben a lakosság életének megóvására.

1. Milyen feladatai lehetnek a Magyar Honvédségnek, amelyek közvetlenül nem kötõd-
nek a honvédelmi tevékenységhez?



A Magyar Honvédségnek az elõbb említett
alkalmazása esetén meg kell határozni a fel-
használás célját, idõtartamát, a kirendelt erõk
feladatait, létszámát, eszközeit és fegyverzetét,
továbbá a felhasználás földrajzilag körülírt terü-
letét. A kirendelt erõk saját parancsnokaik veze-
tésével hajtják végre a feladatot.

További feladatok:
• talált robbanótestek mentesítése, illetõleg

egyéb tûzszerészeti feladatok térítés ellené-
ben való végrehajtása;

• hozzájárulás a katasztrófavédelmi feladatok
megoldásához;

• részvétel az állami protokolláris feladatokban.

A katasztrófavédelmi és protokolláris felada-
tok teljesítésére az alárendelt szervezetektõl leg-
feljebb 100 fõ 21 napi idõtartamot meg nem ha-
ladó igénybevételrõl a Honvéd Vezérkar fõnö-
ke, az ezt meghaladó létszámú vagy idõtartamú
igénybevételrõl a honvédelmi miniszter dönt. 
A 3000 fõt meghaladó igénybevételrõl a honvé-
delmi miniszter dönt, és a döntéssel egyidejûleg
tájékoztatja az Országgyûlést.

Az egyes honvédségi szervezetek konkrét feladatait külön jogszabályok,
egyéb jogi eszközök, valamint belsõ rendelkezések határozzák meg.

A Magyar Honvédség mûszaki munkagépei és szállítóeszközei – a harcjár-
mûvek és a fegyverzet kivételével -– kérelemre, a honvédelmi miniszter enge-
délyével, az állami szervek feladatainak ellátásához megállapodás alapján és
térítés ellenében ideiglenesen átengedhetõk.
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98a Magyar katonák
Afganisztánban

FELADAT: Milyen újfajta fenyege-
tettséggel kell szembenézni a
XXI. században? Hasonlítsátok
össze a régebbi korok háborúit és
napjaink fegyveres összeütközé-
seit! Találtok-e különbségeket?

FELADATOK
1. Beszéljétek meg közösen, mit jelent az, hogy a Magyar Honvédség polgári irányítás

alatt áll?
2. Milyen veszélyekkel járna, ha ez nem így lenne?

ÖSSZEFOGLALÁS
A Magyar Honvédség alapfeladata a Magyar Köztársaság függetlenségének, területé-
nek, légterének, lakosságának és anyagi javainak külsõ támadással szembeni fegyveres
védelme.

A Magyar Honvédség alkalmazása esetén meg kell határozni a felhasználás célját,
idõtartamát, a kirendelt erõk feladatait, létszámát, eszközeit és fegyverzetét, továbbá a
felhasználás földrajzilag körülírt területét.



99. A Magyar Honvédség személyi állományának összetétele, 
a jogviszony sajátosságai

FELADAT: Gyûjtsétek össze, hogy melyek azok a tulajdonságok, amelyek különösen fontosak
lehetnek a katonai pályát választóknak! Igyekezzetek minél több szempontból megvizsgálni
a katonák életét és munkáját!

A Magyar Honvédség tényleges állománya
A törvény szerint a tényleges katonai állományba tartoznak a hivatásos kato-
nák, a szerzõdéses katonák, a szolgálatot teljesítõ önkéntes tartalékos katonák,
a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem honvédségi ösztöndíjas hallgatói, a
Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ Iskola szakképzésben részt vevõ hallgatói.
Megelõzõ védelmi helyzet és rendkívüli állapot idején a hadkötelezettség be-
vezetése után a hadköteles katonák is a Magyar Honvédség tényleges állomá-
nyába tartoznak.

A tényleges katonai állomány tagjai – a szolgálati viszony keletkezése sze-
rint – békében önkéntes jelentkezés alapján, megelõzõ védelmi helyzet és
rendkívüli állapot idején, a hadkötelezettség bevezetése után pedig hadkötele-
zettség alapján teljesítenek katonai szolgálatot.

A tényleges katonai állomány folyamatos kiegészítése békében a hivatásos,
szerzõdéses és az önkéntes tartalékos katonai szolgálatra, vagy hallgatói vi-
szony létesítésére toborzottak felvétele, megelõzõ védelmi helyzet és rendkí-
vüli állapot idején pedig a hadkötelesek behívása útján történik.

Az állomány tagja köteles az elõírt helyen és idõben, szolgálatképes állapot-
ban megjelenni és feladatát teljesíteni, e célból rendelkezésre állni. Szolgálati
feladatait köteles a törvényekben foglalt elõírásoknak, a parancsoknak és in-
tézkedéseknek megfelelõen, szükség esetén a veszély vállalásával, az elvárható
szakértelemmel és gondossággal, pártatlanul és igazságosan végrehajtani.

Az állomány tagjának belátható, tervszerû elõmeneteli lehetõséget kell biz-
tosítani a magasabb beosztás és a hozzá kapcsolódó rendfokozat eléréséhez. Ez
a hivatásos állománynál legalább a szolgálati nyugdíjjogosultság eléréséig ter-
jedõ életpályát, elõmenetelt, a szerzõdéses állománynál pedig kiszámítható
elõmenetelt jelent. A katonáknak meg kell felelniük a honvédelmi miniszter ál-
tal rendeletben meghatározott, a beosztásuknak és életkoruknak megfelelõ
egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági követelményeknek. Az alkalmas-
ság elérésének és szinten tartásának feltételeit és a vizsgálatot a Magyar Hon-
védség biztosítja.
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1. Korlátozva van-e a katonák mozgásszabadsága?
2. Hogyan gyakorolhatják a katonák szavazati jogukat a választások alkalmával, ha ép-

pen külföldön teljesítenek szolgálatot?
3. Vannak-e eltérések a katonák és a civil állampolgárok emberi jogainak gyakorlásában?
4. Melyek a Magyar Honvédség mûködésének sajátosságai?



A Magyar Honvédség mûködésének sajátosságai

A PARANCS

A Magyar Honvédségnek szabályozott rendben kell mûködnie, ezért a hon-
védség vezetésének legalapvetõbb eszköze a parancs. A parancs a Magyar
Honvédség általánosan elfogadott vezetési eszköze, amelyet a világ minden
hadseregében alkalmaznak. Az állomány tagja a részére kiadott parancsot, in-
tézkedést nem bírálhatja, azokról véleményt nem mondhat, a szolgálati rendet
és a fegyelmet sértõ nyilatkozatot nem tehet.

A MOZGÁSSZABADSÁG ÉS ANNAK KORLÁTOZÁSA

Az állomány tagja a törvényben meghatározott esetekben a szolgálati helyé-
rõl áthelyezhetõ, illetve más szolgálati helyre vezényelhetõ. Az állomány tagja
tartózkodási helyét a szolgálati helye szerinti településen vagy annak vonzás-
körzetében választhatja csak meg, a szolgálati hely szerinti településen vagy
annak vonzáskörzetén kívül csak a parancsnok engedélyével lakhat. Az állo-
mány tagja szolgálati helyét a munkarendben megállapított esetekben és mó-
don hagyhatja el, és köteles bejelenteni a szolgálatteljesítési idõn kívüli elérhe-
tõségét.

A katona köteles külföldre utazását a szolgálati elöljárónak, vezetõnek beje-
lenteni. Az állomány tagja a tartózkodási helyérõl különösen indokolt esetben
szabadsága alatt is visszarendelhetõ szolgálatteljesítési helyére. A katonát egy
évet meghaladó külföldi szolgálatra a miniszter, ettõl rövidebb idõtartamra a
jogszabályban meghatározott elöljáró vezényelheti. Külföldi szolgálat esetén a
vezényeltet megilletõ juttatások mellett egyéb pénzbeli és természetbeni ellá-
tások is járnak. A külföldi szolgálatra történõ kiválasztáskor az önkéntes jelent-
kezõket elõnyben kell részesíteni.

A PÁRTTAGSÁG TILALMA

A hivatásos állomány tagja nem lehet tagja pártnak, párt nevében vagy érdeké-
ben – az országgyûlési, az európai parlamenti és az önkormányzati választáso-
kon jelöltként való elindulást kivéve – közszereplést nem vállalhat.

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS SZABADSÁGA ÉS ANNAK KORLÁTOZÁSA

A szolgálati rendet és fegyelmet veszélyeztetõ sajtóterméket katona nem állít-
hat elõ, és nem terjeszthet, ilyen tartalmú plakátot, hirdetményt nem függeszt-
het ki.

A GYÜLEKEZÉSI JOG ÉS ANNAK KORLÁTOZÁSA

Nem engedélyezhetõ olyan rendezvény a szolgálati helyen, amely pártpoliti-
kai célt szolgál, a szolgálati rend és fegyelem ellen irányul, a Magyar Honvéd-
ség iránti közbizalom megingatására alkalmas, vagy a feladataival ellentétes
célra irányul.
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AZ EGYESÜLÉSI JOG ÉS ANNAK KORLÁTOZÁSA

A katona nem csatlakozhat olyan szervezethez, amelynek tevékenysége a Ma-
gyar Honvédség feladataival ellentétes. Az állomány tagja köteles a hivatásával
össze nem függõ társadalmi szervezettel fennálló, illetõleg újonnan létesülõ
tagsági viszonyát elõzetesen a parancsnoknak szóban vagy írásban bejelenteni.
Az állományilletékes parancsnok a tagsági viszony fenntartását vagy létesítését
írásban megtilthatja, ha az a Honvédség hitvallásával nem egyeztethetõ össze.

A LELKIISMERETI ÉS VALLÁSSZABADSÁG

Az állomány tagja szolgálati helyén a szolgálati kötelezettség teljesítésének sé-
relme nélkül vehet igénybe lelki gondozást. A lelki gondozásra vagy a vallási
szertartáson való részvételre azonban nem kötelezhetõ. A Magyar Honvédség-
ben Tábori Lelkészi Szolgálat mûködik, a szolgálati helyen a vallás gyakorlását
ez a szervezet biztosítja. Feladata istentiszteletek tartása, sebesültek lelki gon-
dozása, halottak végtisztességben részesítése, a katonák családjaival való kap-
csolattartás.

A VÁLASZTÓJOG GYAKORLÁSA

Az állomány tagja számára lehetõvé kell tenni, hogy a választások alkalmával a
lakóhelyén szavazhasson. Ha az állomány tagja szolgálati érdekbõl ekkor nem
tartózkodhat a lakóhelyén, errõl õt a választást megelõzõen értesíteni kell. Ez
esetben lehetõvé kell tenni számára, hogy a szolgálatteljesítés helyén szavaz-
hasson. Ha a katona külföldön szolgál, a választójog gyakorlását számára a kül-
képviseleti szerv biztosítja.
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FELADATOK
1. Soroljátok fel, melyek azok a különleges szabályok, amelyek a tényleges katonai állo-

mány tagjaira vonatkoznak!
2. Beszéljétek meg egyenként a korlátozó szabályok célját és értelmét! Mi indokolja

ezeket az elõírásokat?
3. Keressetek minél több példát és érvet a következõ állítás alátámasztásához! Nagyon

fontos, hogy a katonai pálya iránt érdeklõdõk döntésük meghozatala elõtt pontosan
ismerjék a tényleges katonai állományra vonatkozó elõírásokat.

ÖSSZEFOGLALÁS
A tényleges állomány tagjai békében önkéntes jelentkezés alapján, megelõzõ védelmi
helyzet és rendkívüli állapot idején a hadkötelezettség alapján teljesítenek katonai szol-
gálatot.

Az állomány tagja köteles az elõírt helyen és idõben, szolgálatképes állapotban meg-
jelenni és feladatát teljesíteni, e célból rendelkezésre állni.

Az állomány tagja a részére kiadott parancsot, intézkedést nem bírálhatja, azokról vé-
leményt nem mondhat, a szolgálati rendet és a fegyelmet sértõ nyilatkozatot nem tehet.

A tényleges katonai állomány tagjainak mindennapi életét és alkotmányos jogait kü-
lönbözõ jellegû elõírások és tiltások is korlátozzák.



100. A hivatásos és szerzõdéses jogviszony jellemzõi

FELADAT: Vitassátok meg, milyen különbségek lehetnek a hivatásos és a szerzõdéses katonák
között! Ismételjétek át, amit a katonák kiképzésérõl és a rendfokozatokról tanultatok!

Alapfogalmak
1. A tiszti állomány tagja: az a szerzõdéses vagy hivatásos katona, aki tiszti

rendfokozatot, illetve az a hivatásos katona, aki tábornoki rendfokozatot
visel.

2. A tiszthelyettesi állomány tagja: az a szerzõdéses vagy hivatásos katona, aki
tiszthelyettesi, zászlósi rendfokozatot visel.

3. A legénységi állomány tagja: a honvéd és tisztesi rendfokozattal rendelkezõ
szerzõdéses katona.
A lecke további részében az állomány tagja megnevezés az elõbb felsorolt há-

rom kategória valamelyikét jelenti.

A hivatásos és a szerzõdéses szolgálati viszony létesítése
A tiszti és tiszthelyettesi állomány szolgálati viszonyának létesítését és meg-
szüntetését, az elsõ tiszti és tiszthelyettesi rendfokozatba történõ kinevezés
munkáltatói jogköreit a Honvéd Vezérkar fõnöke gyakorolja.

A szolgálati viszony önkéntes jelentkezés alapján azzal a 18. életévét betöl-
tött, de 47 évesnél nem idõsebb magyar állampolgársággal rendelkezõ személy-
lyel létesíthetõ, aki megfelel az alábbi követelményeknek:
• cselekvõképes;
• állandó belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik;
• büntetlen elõéletû;
• a rendfokozati állománycsoporthoz meghatározott iskolai végzettségû;
• a szolgálatra egészségi, pszichikai és fizikai szempontból alkalmas;
• elfogadja egyes alkotmányos jogainak korlátozását.

A szolgálati viszony az állományba való felvétellel és annak elfogadásával
határozott vagy határozatlan idõre létesül. Az állományba kinevezett személy
esküt tesz.

A próbaidõ
Az állományba felvett személlyel – a katonai és rendvédelmi oktatásban vég-
zettek, valamint a szerzõdéses állományból hivatásos állományba átvett vagy
folyamatosan szerzõdést hosszabbító katonák kivételével – a szolgálati viszony
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1. Hogyan keletkezhet és szûnhet meg a hivatásos és szerzõdéses jogviszony?
2. Hány éves kortól lehet jelentkezni a Magyar Honvédségbe?
3. Mi a szolgálat felsõ korhatára?
4. A katonák hol kötelesek teljesíteni szolgálatukat?



létesítésekor legalább 3, de legfeljebb 6 hónapig terjedõ próbaidõt kell kikötni.
A fizikai alkalmasságra vonatkozó követelményeket legkésõbb a próbaidõ letel-
téig kell teljesíteni.

Vezénylés
Az állomány tagjának az eredeti szervezeti egységétõl meghatározott szolgála-
ti feladat teljesítése céljából más szervezeti egységhez, illetve szervezeti egysé-
gen belüli más feladat ellátására, illetve külszolgálatra határozott vagy határo-
zatlan idõtartamra történõ átirányítása.

A szolgálatteljesítés

1. Az állomány tagja szolgálatát különbözõ beosztásokban:
• a miniszter irányítása (felügyelete) alá tartozó, valamint a Honvédség szer-

vezeti rendszerében elhelyezkedõ, különbözõ szervezeti elemekbõl álló, az
állományilletékes parancsnok (vezetõ) által vezetett szervezeti egységben;

• az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete parancsnokságain és hivatalainál;
• az Európai Unió katonai szerveiben és az EU által indított mûveletekben;
• a NATO vagy az EU érdekében feladatokat végrehajtó, Magyarországra te-

lepülõ többnemzeti katonai szervezeteknél a Magyar Köztársaság részére
biztosított beosztásokban teljesíti.

2. Az állomány tagja – beleegyezésével – a miniszter és az érintett szerv veze-
tõjének megállapodása alapján határozott vagy határozatlan idõtartamra
történõ vezényléssel más szervnél is teljesíthet szolgálatot. A határozott idõ-
re szóló vezénylés a vezényelt beleegyezésével meghosszabbítható, a szer-
zõdéses állomány tagja esetében ehhez a szerzõdés módosítása is szükséges.
A katona vezényléssel a következõ szerveknél is teljesíthet szolgálatot:

• a Köztársasági Elnöki Hivatalnál;
• a szövetséges fegyveres erõknél, valamint az Európai Unió katonai kérdé-

sekkel foglalkozó szerveiben, az EU által indított mûveletekben;
• nemzetközi szervezetekben;
• a katonai nemzetbiztonsági szolgálatoknál;
• a védelmi igazgatás rendszerében;
• a központi és a helyi közigazgatási szerveknél (a szerzõdéses állomány kivé-

telével);
• a nem katonai felsõoktatási intézményeknél, tudományos, kutató és kultu-

rális intézményeknél;
• a honvédelmi vagy egyéb biztonsági érdeket szolgáló gazdálkodó szerveknél;
• a bíróságoknál és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalában;
• az egészségügyi intézményeknél.
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FELADAT: Milyen okai lehetnek annak, hogy katonákat vezényelnek más szervezetekhez és
szervekhez? Vitassátok meg, hogy mi a különbség az 1. és a 2. pontban felsorolt szolgálattel-
jesítés között!

A szolgálati viszony megszûnése
A szolgálati viszony az alább felsorolt esetekben szûnik meg:
• közös megegyezés;
• lemondás;
• felmentés;
• azonnali hatállyal a próbaidõ alatt;
• a szolgálati viszony megszüntetése vagy lefokozás fenyítés kiszabásával;
• büntetõeljárás keretében szolgálati viszony megszüntetés, lefokozás vagy

közügyektõl eltiltás alkalmazásával;
• az állomány tagja halálával;
• más közszolgálati jogviszonyba történõ áthelyezéssel;
• szerzõdéses szolgálat esetében a hivatásos állományba vétellel;
• a szerzõdésben megállapított határozott idõ leteltével, annak meghosszab-

bítása kivételével.

A hivatásos jogviszony jellemzõi
A hivatásos állomány tagja az a tiszthelyettesi, tiszti rendfokozatú katona, aki a
katonai szolgálatot élethivatásként, határozatlan idõre vállalja. A polgári vég-
zettséggel felvett személy rendfokozatát beosztásának, életkorának és iskolai
végzettségének figyelembevételével kell megállapítani.

A hivatásos szolgálat felsõ korhatára a mindenkori öregségi nyugdíjkorha-
tár mínusz 5 év. A miniszter egy alkalommal a szolgálat érdekében, az érintett

kérelmére legfeljebb az öreg-
ségi nyugdíjkorhatárig a szol-
gálati viszonyt meghosszab-
bíthatja.

A hivatásos állomány
utánpótlását a katonai, rend-
védelmi és polgári oktatási
intézményekben végzettek,
valamint a szerzõdéses állo-
mányból való hivatásos állo-
mányba vétellel biztosítják.

A hivatásos tisztképzés a
Zrínyi Miklós Nemzetvédel-
mi Egyetemen (ZMNE) tör-
ténik, errõl az ösztöndíjas
hallgatókkal kapcsolatos lec-
kékben részletesen tanulni
fogtok.
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100a Szerzõdéses tiszthelyettesek ünnepélyes eskütétele 
a Magyar Honvédség Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ
Iskolán 2009-ben

FELADAT: A katonai ünnepeknél tanultak alapján tervez-
zétek meg, hogyan vezetnétek le az ünnepélyes eskü-
tételt!



A szerzõdéses jogviszony jellemzõi
Szerzõdéses katona az a honvéd
(rendfokozat nélküli) és tisztesi, tiszt-
helyettesi, tiszti rendfokozatú katona,
aki a szolgálati viszonyt határozott
idejû szerzõdésben vállalja.

Szerzõdéses szolgálati viszony csak
olyan személlyel létesíthetõ, aki be-
osztástól függõen legalább 5, vagy leg-
alább 3 év idõtartamra vállalja a szol-
gálatot. A szerzõdés idõtartama a tiszti
és tiszthelyettesi beosztás esetén a 20
évet, tisztesi beosztás esetén a 15 évet
nem haladhatja meg. A szerzõdéses katonák szolgálati idejének felsõ korhatára
megegyezik a hivatásos katonákéval. A szerzõdéses tiszthelyetteseket a Ma-
gyar Honvédség Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ Iskolában képezik.
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100b Szerzõdéses katonák kibocsátó 
ünnepsége a Magyar Honvédség Központi
Kiképzõ Bázisán

A hadsereg utánpótlása a Habsburg Birodalomban.
„A XVIII. század Habsburg birodalmában – aminek a Magyar Királyság is része volt – a hadsereg
legénységét toborozták, túlnyomó részben a megyék és városok országgyûlési újonckivetése 
alapján. A toborzott legénység szolgálata elvben életfogytig tartott. Ezt a kötelezettséget Károly
fõherceg törölte el, amikor a haditanács elnöke lett. Az õ javaslatára szabták meg 10, illetõleg 
14 évben a szolgálati idõt. Aki továbbszolgáltra jelentkezett, újabb hatévi szolgálatot vállalt 
s ezért újabb toborzópénzt fizettek neki.”

„A XIX. század elsõ felében nem sok változás történt. A csapatok létszámát részben önkéntes 
toborzással, részben a megyék, városok, uradalmak, vagy magánosok által kiállított újoncokból 
teremtették elõ. Újoncként 17–40 éves embereket lehetett állítani, kiknek testmagassága 5 láb és 
3 hüvelyk (162 cm) volt. A metszõfogaknak épeknek kellett lenniük, hogy a katona a kettesével 
papirosba szerelt töltényt szét tudja harapni. A kéz ujjainak épsége is az alkalmasság feltételeihez
tartozott. Sokan azért, hogy ne vihessék el katonának, kihúzatták fogukat, vagy mutatóujjukat
megcsonkították. Ezeket büntetésbõl a tüzérséget fogatoló szekerészethez sorozták be, és nem 
számíthattak arra; hogy valaha is megszabadulnak a katonaságtól.”

„A falu legényei persze nem szívesen álltak katonának és elrejtõztek, mihelyt híre járt, hogy 
katonát szednek. A hatóság emberei azonban kilesték, hogy ünnepre vagy más alkalomra mikor
settenkedik haza a legény, és akkor rajtaütve elhurcolták. Gyakran elõfordult, hogy a menekülõ 
legényre pányvát dobtak és így csípték el. Ebbõl eredt a „kötéllel fogott” katona neve és fogalma. 
A katonáskodás alól azonban bárki mentesülhetett, ha maga helyett mást állított. Erre a szerepre
szegényebb sorsú legények jó pénzért mindig vállalkoztak.”

„Az életfogytiglani szolgálatot 1828-ban a gyalogságnál 10 esztendõre szállították le, de ez 
a könnyítés a valóságban csak 1845-ben lépett érvénybe. Ezzel szemben a legénység még 2 évig 
a tartalékállományban maradt.”

Szabó József János: Testületi szellem a XVIII. és XIX. század között szolgált magyar katonák körében. 

http://www.bunker.gportal.hu/gindex.php?pg=7555136, 2009.06.19.



101. Az önkéntes tartalékos, és a ZMNE ösztöndíjas hallgatói jogviszony 
jellemzõi, létrejöttének és megszûnésének feltételei

FELADAT: Gondoljátok át, milyen elõnyökkel járhat, ha a Honvédséget választjátok élethivatás-
ként vagy más jogviszony formájában!

Az önkéntes tartalékos jogviszony
A Magyar Honvédség 2004-ben végrehajtott önkéntes haderõvé történõ átala-
kításának az volt a célja, hogy a korábbinál kisebb létszámú, de magas színvo-
nalon kiképzett, önkéntességen alapuló haderõ jöjjön létre.
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FELADATOK
1. Vitassátok meg, milyen elõnyökkel és hátrányokkal jár a hivatásos katonai pálya vá-

lasztása!
2. Fogalmazzátok meg közösen, kiknek ajánlható (adottságok, tulajdonságok, érdeklõ-

dés stb.) a katonai pálya!
3. Mi lehet az oka annak, ha valaki szerzõdéses, és nem hivatásos katona kíván lenni?
4. Milyen különbségeket, elõnyöket, hátrányokat láttok a két jogviszony között?

ÖSSZEFOGLALÁS
A hivatásos állomány tagja az a katona, aki a szolgálatot élethivatásként, határozatlan
idõre vállalja.

Szerzõdéses katona az, aki a szolgálati viszonyt határozott idejû szerzõdésben vál-
lalja.

A szolgálati viszony önkéntes jelentkezés alapján azzal a 18. életévét betöltött, de
47 évesnél nem idõsebb magyar állampolgársággal rendelkezõ személlyel létesíthetõ,
aki cselekvõképes, állandó belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,
büntetlen elõéletû, a rendfokozati állománycsoporthoz meghatározott iskolai végzett-
ségû, a szolgálatra egészségi, pszichikai és fizikai szempontból alkalmas, elfogadja
egyes alkotmányos jogainak korlátozását.

Az állomány tagja szolgálatát az alábbi beosztásokban teljesíti:
• a miniszter irányítása (felügyelete) alá tartozó, valamint a Honvédség szervezeti rend-

szerében elhelyezkedõ, különbözõ szervezeti elemekbõl álló, az állományilletékes
parancsnok (vezetõ) által vezetett szervezeti egységben;

• az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete parancsnokságain és hivatalainál;
• az Európai Unió katonai szerveiben és az EU által indított mûveletekben;
• a NATO vagy az EU érdekében feladatokat végrehajtó, Magyarországra települõ

többnemzeti katonai szervezeteknél a Magyar Köztársaság részére biztosított be-
osztásokban.

1. Kik tartozhatnak a tartalékos állományba?
2. Hogyan keletkezhet az ösztöndíjas hallgató jogviszonya?



A tartalékos állományba békében az önkéntes tartalékosok, megelõzõ vé-
delmi helyzet és rendkívüli állapot idején a kiképzett hadkötelesek tartoznak.
Az önkéntes tartalékos szerzõdés alapján meghatározott ideig vállalja a kato-
nai szolgálatra történõ rendelkezésre állást és a tényleges katonai szolgálatot. A
jogviszony kérelemre jön létre. Az önkéntes tartalékos jogviszony azoknak jó,
akik elhivatottságot éreznek, hogy felkészüljenek a haza védelmére, de nem
kívánnak fõfoglalkozásként ezzel foglalkozni.

A kérelmezõvel szemben támasztott elõfeltételek ugyanazok, mint a hivatá-
sos állomány esetében. A kérelmet az illetékes hadkiegészítõ parancsnokság-
nál vagy a honvédség katonai szervezeteinél lehet benyújtani.

Az önkéntes tartalékos felkészítésben és továbbképzésben részesül, amelyet
lehetõleg egyszerre kell letölteni. Az önkéntes tartalékos beosztásra történõ fel-
készítésre elsõ alkalommal legfeljebb 25 napra, a továbbiakban – a szerzõdés-
ben foglalt idõtartamig – évente legfeljebb 15 napra hívható be. Az elõzõekben
meghatározott idõtartamon túl az önkéntes tartalékos 3 évente egyszer, legfel-
jebb 6 hónap tényleges szolgálatra hívható be. Az önkéntes tartalékos katonák-
ra vonatkozó szabályozás megalkotása folyamatban van, és megjelenése 2012-
re várható.

Az ösztöndíjas hallgatói jogviszony
Ösztöndíjas hallgató az, aki a Zrínyi
Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
(ZMNE) nappali tagozatára felvételt
nyert, szerzõdést kötött a Honvé-
delmi Minisztériummal, és ösztöndíj
szerzõdés alapján végzi tanulmányait.
A hallgató köteles megtartani az ál-
lamtitkot és a szolgálati titkot, rendel-
tetésszerûen használni a rábízott ha-
ditechnikai eszközöket és felszerelési
tárgyakat. A hallgató tanulmányai so-
rán nem folytathat pártpolitikai tevékenységet. Az ösztöndíjas hallgató nem
csatlakozhat olyan szervezethez, amelynek szervezõdési célja, tevékenysége a
Magyar Honvédség feladataival ellentétes.

Az ösztöndíjas hallgató juttatásait az ösztöndíjszerzõdés tartalmazza. Az
ösztöndíjszerzõdést a Magyar Honvédség és a hallgató közös megegyezéssel
módosíthatja. A hallgató vállalja, hogy tanulmányai befejezése után legalább
a képzés idõtartamáig a Magyar Honvédségnél végzettségének megfelelõ be-
osztásban szolgálatot teljesít. Tanulmányai befejezése után a hallgató választ-
hat a hivatásos és a szerzõdéses tiszti jogviszony között.

A ZMNE ösztöndíjas hallgatója a tanulmányokkal összefüggõ kiképzést,
gyakorlatot a szövetséges, valamint az európai uniós katonai szervezetben kül-
földön is teljesítheti. Az intézmény ösztöndíjas hallgatója egyenruha és évfo-
lyamjelzés viselésére köteles.
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101a Ösztöndíjas hallgatók a Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetemen



Az ösztöndíjas hallgató a katonai alapfelkészítés és a szakmai gyakorlat so-
rán köteles részt venni a szükséges kiképzésben, õr-, ügyeleti, készenléti és fu-
társzolgálatot, valamint katonai rendészeti szolgálatot ellátni.

Az ösztöndíjszerzõdést a hallgató és a Magyar Honvédség közös megegye-
zéssel bármikor, bármelyik fél kezdeményezésére megszüntetheti. Ha az ösz-
töndíjas hallgatói jogviszony megszûnt, a hallgató tanulmányait az intézmény-
ben polgári hallgatóként államilag támogatott képzésben folytathatja.

102. Ismétlõ foglalkozás

� A honvédelmi tevékenység lényege idegen hatalom fegyveres támadásának
elhárítása katonai erõvel, illetve a honvédség és a lakosság erre való felkészí-
tését jelenti. A honvédség belsõ szabályozási eszközei a szakutasítás, a szabá-
lyzat és az intézkedés.
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101b Ösztöndíjas hallgatók díszmenete a 2008-as tisztavatáson a Hõsök terén

FELADATOK
1. Gondoljátok át, milyen elõnyei vagy hátrányai lehetnek annak, ha valaki ösztöndíjas

hallgató lesz!
2. Hogyan szabályoznátok az önkéntes tartalékos katonák munkahelyi távollétét, és mi-

lyen járandóságokat biztosítanátok számukra?

ÖSSZEFOGLALÁS
A Magyar Honvédség 2004 óta olyan haderõ, amelynek az utánpótlása csak önkéntes
alapon történik. Az önkéntes tartalékos meghatározott ideig szerzõdés alapján vállalja a
katonai szolgálatra történõ rendelkezésre állást, és a tényleges katonai szolgálatot.

Ösztöndíjas hallgató az a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemre felvételt nyert
nappali tagozatos személy, aki szerzõdést kötött a Honvédelmi Minisztériummal és ez
alapján végzi tanulmányait.



� Minõsített idõszakok a hadiállapot vagy idegen hatalom fegyveres táma-
dásának közvetlen veszélye esetén kihirdetett rendkívüli állapot, a szükségál-
lapot, továbbá a megelõzõ védelmi helyzet. 

� A honvédelmi kötelezettségek az alábbiak: hadkötelezettség, polgári védel-
mi kötelezettség, honvédelmi munkakötelezettség és gazdasági-anyagi szol-
gáltatási kötelezettség.

� A Honvédség tényleges katonai állományába tartoznak a hivatásos katonák,
a szerzõdéses katonák, a szolgálatot teljesítõ önkéntes tartalékos katonák, a
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem honvédségi ösztöndíjas hallgatói,
valamint a szakképzésben részt vevõ hallgatók. A hivatásos állomány tagja: az
a tiszthelyettesi, zászlósi, tiszti rendfokozatú katona, aki a katonai szolgálatot
élethivatásként, határozatlan idõre vállalja.

� Szerzõdéses szolgálati viszony olyan személlyel létesíthetõ, aki beosztástól
függõen legalább 5, vagy legalább 3 év idõtartamra vállalja a szolgálatot. A
szerzõdés idõtartama hosszabbításokkal együtt maximum 15, vagy 20 év lehet.

� A tartalékos állományba békében az önkéntes tartalékosok tartoznak. Az
önkéntes tartalékos szerzõdés alapján meghatározott ideig vállalja a katonai
szolgálatra történõ rendelkezésre állást és a tényleges katonai szolgálatot. Ösz-
töndíjas hallgató az a katonai felsõoktatási intézménybe felvételt nyert nappali
tagozatos személy, aki szerzõdést kötött a Honvédelmi Minisztériummal, és ez
alapján végzi tanulmányait. Csak olyan személlyel lehet szerzõdést kötni, aki
kizárólag magyar állampolgár.
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FELADATOK
1. Definiáld a honvédelem fogalmát!
2. Milyen átalakulások jellemzik a Magyar Honvédséget az utóbbi években?
3. Melyek a Magyar Honvédség belsõ szabályozási eszközei?
4. Definiáld a rendkívüli állapot, a szükségállapot, a veszélyhelyzet és a megelõzõ vé-

delmi helyzet fogalmát! Kiknek kell egyetérteni a rendkívüli jogrend bevezetésében,
és melyik szerv/személy jogosult kihirdetni?

5. Sorold föl a Honvédelmi Tanács tagjait! Hogyan hozza a Honvédelmi Tanács a dönté-
seket? Mire nem jogosult a Honvédelmi Tanács a rendkívüli jogrend ellenére sem?

6. Hogyan alakul a Magyar Honvédség irányítása békeidõben?
7. Miben különbözik az irányítás és a vezetés?
8. Definiáld a polgári védelmi kötelezettséget, a honvédelmi munkakötelezettséget és

a gazdasági-anyagi szolgáltatási kötelezettséget! Kik mentesek a fent említett köte-
lezettségek alól?

9. Hol vannak hazánkban a hadkiegészítõ parancsnokságok?
10. Mi a védelmi bizottság rendeltetése?
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103. A katonák feladatai és kötelességei

FELADAT: Gondoljatok a történelmi tanulmányaitok során megismert katonai eskütételekre!
Milyen szabályok vonatkoztak azokban az idõkben az eskü megszegõire?

A katonák feladatait a Szolgálati Szabályzat tartalmazza. Az abban leírtak köte-
lezõ jelleggel vonatkoznak a katonákra, az abban meghatározott feladatokat a
legjobb tudásuk szerint, maradéktalanul végre kell hajtaniuk. A kötelességek
között találunk olyanokat, amelyek általánosak, és vonatkozhatnának akár a
civil állampolgárokra is. Vannak azonban olyan elvárások, amelyek kizárólag a
katonákkal szemben fogalmazódnak meg.

1. A katonákkal szembeni legfontosabb általános érvényû elvárások:
• Tartsa be katonai esküjét, a szolgálat teljesítésére vonatkozó jogszabályokat,

valamint a hadviselésre vonatkozó humanitárius szabályokat!
• Legyen fegyelmezett, becsületes, õszinte, bátor! Jellemezze határozott fellé-

pés, bajtársias gondolkodásmód, a Haza iránti hûség és áldozatkészség, kö-
telességei és feladatai teljesítésében állhatatosság! Magatartásával érdemel-
jen ki tekintélyt és megbecsülést, nyerje el bajtársai bizalmát!

• Mindenkor legyen pontos és lelkiismeretes! Engedelmeskedjék elöljáróinak,
megvetéssel forduljon el a gyávaságtól, önzéstõl, durvaságtól, hivalkodás-
tól, tartsa tiszteletben mások emberi és állampolgári jogait, szükség- vagy
veszélyhelyzet esetén nyújtson nekik segítséget!
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1. Melyek a katonák általános feladatai?
2. Melyek azok a kötelességek, amelyek eltérnek a civil állampolgárokétól?
3. Mi a teendõ fogságba esés alkalmával?

11. Tekintsétek át, hogy más országokban kikbõl áll a hadsereg tényleges katonai állo-
mánya!

12. Mit jelent az, hogy parancsra tettem? Hallottátok-e már ezt a kifejezést?
13. Mit jelent az, hogy hivatásos és szerzõdéses katona?
14. Hány évre köthetõ szerzõdés?
15. Mi a katonai szolgálat felsõ korhatára?
16. Miért lehet fontos, hogy egy katonát nemzetbiztonsági ellenõrzés alá vonjanak?
17. Hogyan definiálnád az önkéntes tartalékos jogviszonyt?
18. Hogyan jellemeznéd az ösztöndíjas hallgatókat?
19. Mit jelent az, hogy a katona vezényelhetõ?
20. Hol vannak hazánkban toborzó irodák?



2. A katonai feladatok végrehajtásakor megfogalmazott követelmények:
• Sajátítsa el és gyakorolja be a harcban végrehajtandó feladatokat! Ismerje jól

a rábízott haditechnikai eszközöket, és minden körülmények között legyen
képes azok hatékony alkalmazására!

• Folyamatosan tökéletesítse katonai felkészültségét, fejlessze fizikai erõnlétét
és állóképességét, feladatainak teljesítése során ne kímélje erejét!

3. A külföldi feladat végrehajtására vonatkozó sajátos elvárások:
• Esküjéhez híven, magas fokú fegyelmezettséggel hajtsa végre feladatát, szo-

rosan mûködjön együtt a végrehajtásba bevont más országok katonáival!
• Harcban küzdjön bátran és állhatatosan, az ellenséggel soha a legkisebb

egyetértést se alakítson ki, és tartsa vissza ettõl katonatársait is!
• Harcban parancs nélkül ne hagyja el a helyét, semmiképpen se hagyja cser-

ben katonatársait, illetve élete kockáztatásával is mentse meg õket, ha élet-
veszélybe kerülnek!

• A katona harcban, harcképességének birtokában nem adhatja meg magát az
ellenségnek. Ha önhibáján kívül mégis fogságba került, használjon ki min-
den lehetõséget, hogy kiszabaduljon, katonatársait is kiszabadítsa, és vissza-
térjen csapatához!

• A katona tartsa tiszteletben a hadviselésrõl és a háború áldozatainak védel-
mérõl szóló nemzetközi szabályokat, a lakosság, az anyagi javak, a környe-
zet és a természet védelmére vonatkozó rendelkezéseket, továbbá a nemzet-
közi egyezményekben megállapított megkülönböztetõ jelzést használó
egészségügyi szervek és személyek, valamint az egyházi személyek sérthe-
tetlenségét!
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FELADATOK
1. Gondoljátok át, hogy a külföldi hadseregek katonáival történõ együttmûködéshez mi-

lyen képességekre és ismeretekre van szüksége a Magyar Honvédség katonáinak!
2. Vitassátok meg, hogy az 1. pontban felsorolt általános érvényû elvárások közül me-

lyeknek kellene megfelelniük a mai tizenéveseknek!
3. Gyûjtsetek minél több példát az általatok látott háborús filmekbõl a hõsiességre és az

önfeláldozásra! Válasszátok ki, hogy melyiket tartjátok ezek közül a legkülönlege-
sebbnek!

ÖSSZEFOGLALÁS
A katonák feladatait és kötelességeit a  Szolgálati Szabályzat tartalmazza. A katona en-
gedelmeskedjék elöljáróinak, sajátítsa el, és gyakorolja be a harcban végrehajtandó fel-
adatokat!

Harcban küzdjön bátran és állhatatosan, az ellenséggel soha a legkisebb egyetértés-
be se bocsátkozzon! Semmiképpen se hagyja cserben katonatársait, illetve élete koc-
káztatásával is mentse meg õket, ha életveszélybe kerülnek!

Harcban harcképességének birtokában nem adhatja meg magát az ellenségnek. A ka-
tona köteles tiszteletben tartani a hadviselésrõl és a háború áldozatainak védelmérõl
szóló nemzetközi szabályokat.



104. A katonai rendfokozatok

FELADAT: Gyûjtsetek példákat a katonai rendfokozatok különbözõ formában történõ jelölésé-
re az ókorból és a középkorból! Vitassátok meg, hogy a harcban milyen elõnyei és hátrányai
vannak a rendfokozatok láthatóvá tételének!

A rendfokozatok használatának fontossága
A rendfokozat a hadseregek speciális sajátossága. Történelmi tanulmányaitok
során, vagy filmekben számtalan esetben találkoztatok már ezzel. A civilek
sokszor bele is zavarodnak a sokféle rendfokozatba (pl. tizedes, zászlós, õrmes-
ter, törzsõrmester, hadnagy, fõhadnagy, százados, õrnagy, alezredes, ezredes).
Nem is mindig értik, miért van erre szükség. Rendfokozatok nélkül azonban
egy hadsereg nem lenne mûködõképes. A rendfokozat teremti meg a lehetõsé-
gét a függelmi viszonyok kialakításának. Ez teszi lehetõvé, hogy az egyik kato-
na parancsok kiadásával érvényesítse akaratát, és hajtassa végre a feladatokat.

A katonai rendfokozati jelzés egy-
részt a katonák megkülönböztetésére
szolgál, másrészt az adott állomány-
csoportba tartozás megjelölésével a
betöltött beosztástól függõen alá-fölé-
rendeltségi viszonyt is kifejez.

A Magyar Honvédségben az alábbi
állománycsoportokat különböztetjük
meg:

1. rendfokozat nélküliek, 2. tiszte-
sek, 3. tiszthelyettesek, 4. zászlósok, 5.
tisztek, 6. fõtisztek, 7. tábornokok.

A felsorolt csoportokba tartozó ka-
tonákkal szemben eltérõek a követel-
mények. Ahogy haladunk felfelé a
rendfokozat nélküliektõl az egyre ma-
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A rendfokozatok történetébõl
A katonai rendfokozatok az állandó hadseregek kialakulásával párhuzamosan a 18. században 
jelentek meg az európai hadseregekben. Akkoriban a szakaszok élén a strázsamester állt, akibõl 
késõbb az õrmester megnevezés alakult ki. Érdekesség, hogy az õrnagy kifejezés a fõstrázsa-
mesterbõl származik. Az ezredeknél szolgáló vezénylõ ezredesbõl alakult ki az alezredes rend-
fokozat. Az óbester rendfokozat az ezredes német elnevezésébõl származik.

104a A fegyvernemek színei

FELADAT: Volt-e (van-e) a családban katona, és
ha igen, milyen fegyvernemhez tartozott (tar-
tozik)?

1. Melyek a rendfokozatok funkciói egy hadseregben?
2. Mit fejeznek ki a katonai rendfokozatok?
3. Milyen állománycsoportok vannak a Magyar Honvédségben?
4. Hogyan különböztetik meg a fegyvernemeket egymástól?

SÖTÉTKÉK FEHÉR „LÖVÉSZ” ZÖLD

hadihajós felderítõ gépesített lövész

VILÁGOSKÉK ACÉLZÖLD FEKETE

repülõs
mûszaki,

vegyvédelmi
harckocsizó,
tábori lelkész

BÚZAVIRÁGKÉK SKARLÁTPIROS KÁRMIN

informatikus,
híradó

elektronikai harc

légvédelmi tüzér,
tábori tüzér,

zenész, díszelgõ

mérnök, technikus,
jogi és igazgatási

hadtáp, térképész,
egészségügyi
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104b Rendfokozati jelzések a hadiruházaton

104c Rendfokozati jelzések a társasági ruházaton

FELADAT: Milyen fegyvernemhez tartoznak az egyes rendfokozatok viselõi?

FELADAT: Milyen fegyvernemhez tartoznak az egyes rendfokozatok viselõi?

104d Rendfokozati jelzések a társasági 
ruházaton

104e Rendfokozati jelzések 
a hadiruházaton

gasabb rendfokozatokon keresztül a
tábornokokig, úgy emelkednek a ka-
tonákkal szembeni követelmények.
Ezek többek között vonatkoznak az is-
kolai végzettségre, amely az érettségi-
tõl, a fõiskolai és az egyetemi dip-
lomán át a vezérkari tanfolyam elvég-
zését is jelentheti. A magasabb
rendfokozat felelõsebb beosztást, több
vezetõi tapasztalatot is jelent.

A katonák a rendfokozatot az egyenruhájukon viselik, amely, ahogy a nevé-
ben is benne van, azonos öltözetet jelent mindenki számára. A rendfokozati jel-

104f A ZMNE ösztöndíjas hallgatóinak 
rendfokozati jelzései



zések viselésének módját a különbözõ ruházatokon az Öltözködési szabályzat
írja elõ. A hadiruházaton a rendfokozati jelzések azonos színû alapon helyez-
kednek el, azonban a köznapi és társasági ruházat rendfokozati jelzésein meg-
jelenik az adott katona fegyvernemét kifejezõ szín is.

105. A szabályzat szerinti élet és a napirend

FELADAT: Gondoljátok végig, milyen jelentõsége van a gyermekek nevelésében a napirendnek,
például az iskolai kötelezõ és naponta ismétlõdõ rendszeres elfoglaltságnak?

A napirendrõl általában
A napirend olyan naponta ismétlõdõ tevékenységsorozat, amely nemcsak
katonai szervezeteknél található. Ha nem is ilyen pontos idõbeosztással, de 
a mindennapi életben, a munkahelyeken, az iskolákban is találkozunk minden-
ki számára kötelezõ tevékenységekkel. A napirend a katonai szervezet napi
tevékenységének a parancsnok által meghatározott kötelezõ idõbeosztása. 
A napirendben meghatározott feladatok egységes végrehajtása minden katona
számára kötelezõ. A napirendnek biztosítania kell a napi szolgálatteljesí-
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FELADATOK
1. Nézzetek utána, hogy a Rákóczi szabadság harc kuruc hadserege és az 1848-as forra-

dalom és szabadságharc honvédserege milyen rendfokozatokat különböztetett meg!
2. Hasonlítsátok össze a rendfokozati jelzéseket! Mi a formája és a logikája a rendfoko-

zatok jelzésének a mai magyar hadseregben?
3. Érdeklõdjetek, hogy az egyes rendfokozatot viselõ katonák milyen beosztásokat tölt-

hetnek be!
4. Gyakoroljátok be a rendfokozatok felismerését játékos formában! Ketten felváltva,

vagy többen egymás után mondjátok el emelkedõ, majd csökkenõ sorrendben az
összes rendfokozatot! Lehet a dolgot úgy is nehezíteni, hogy mindig az elejétõl kezd-
ve az összes korábban elhangzott rendfokozatot is megfelelõ sorrendben el kell mon-
dani annak, aki következik.

ÖSSZEFOGLALÁS
A katonai rendfokozati jelzés a katonák megkülönböztetésére szolgál. A katonai rendfo-
kozat az adott állománycsoportba tartozás megjelölésével a betöltött beosztástól füg-
gõen alá-fölérendeltségi viszonyt is kifejez.

A Magyar Honvédség állománycsoportjai a rendfokozat nélküliek, a tisztesek, a tiszt-
helyettesek, a zászlósok, a tisztek, a fõtisztek és a tábornokok.

1. Miért van szükség a katonai szervezeteknél napirendre?
2. Melyek a napirend összeállításának szempontjai?
3. Melyek a napirend fõ pontjai?
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Idõ

0600

0610–0625

0625–0700

0700–0710

0710–0730

0730–0740

0740–0750

0800–1305

1305–1345

1350–1525

1535–1710

1710–2200

2200-tõl

Perc

15
35
10
20
10
10

40
2×45

2×45

Hétfõ
Képzési napokon

ÉBRESZTÕ
reggeli torna

takarítás – tisztálkodás – reggeli
kihallgatás
rajszemle

tagozatsorakozó – zászlófelvonás
parancskihirdetés

tanórák – 6×45 perc
ebéd

általános
katonai

felkészítés

szabadidõ – önképzés

éjszakai pihenés

szabadidõáltalános
katonai

felkészítés
szabadidõ

általános
katonai

felkészítés

tanórák – 2×45 perc

Kedd Szerda Csütörtök Péntek

105a A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ösztöndíjas hallgatóinak napirendje

105b A Magyar Honvédség Központi Kiképzõ Bázis napirendje

FELADAT: Hasonlítsátok össze az ösztöndíjas hallgatók és az alapkiképzésen lévõ katonák
napirendjét! Milyen azonosságokat és különbségeket találtok?

Ébresztõ összes váltás 0530 0530

Ébresztõ összes váltás 0545–0610 –

Reggeli 1. váltás 0630–0700 0600–0630

Tisztálkodás összes váltás 0610–0730 0530–0555
rendrakás

Napirendi pont Váltások Hétfõtõl Péntek Terepfoglalkozások
Csütörtökig alkalmával

Fegyver- és anyag-
összes váltás 0630–0745 0600–0655

felvételezés
Elvonulás 

összes váltás 0750–0755 0655
foglalkozásokra

1. 0800–0950
1. 0800–0950 1. 0800–0950

Kiképzési blokkok összes váltás 2. 1000–1150
2. 1000–1150 2. 1000–1150

3. 1200–1350 3. 1200–1350

Ebéd összes váltás 1325–1355 1325–1355 Levezetési terv szerint

Parancskihirdetés alapkiképzés 1445–1500 1155–1205 Alegységparancsnok
terve szerint

Reggeli ellenõrzés összes váltás 0725–0740 0635–0655

Kihallgatás összes váltás 0735–0745 elõzõ napon

Értékelés, gyakorlás alapkiképzés 1500–1600 – Foglalkozás után
Önképzés alapkiképzés 1600–1630 –
Kötelezõ tömegsport alapkiképzés 1630–1730 –
Vacsora 1. váltás 1745–1815 –
Szabadidõ alapkiképzés 1845-tõl –

Takarodó alapkiképzés 2130 –

Felkészülés alapkiképzés 2105–2130 – Levezetési terv
takarodóra szerint



tés szervezett megkezdését, és a napi
alaptevékenység végrehajtását. Az
alaptevékenység a hallgatók esetében
tanórákat, míg az alapkiképzésben
résztvevõk számára kiképzési foglal-
kozásokat jelent.

A napirend fõ pontjai az ébresztõ, a
reggeli torna, a tanórák végrehajtása,

az étkezések, a kihallgatás, valamint a parancskihirdetés. Kihallgatáson kell je-
lenteni a szolgálatba lépést és a kérelmeket. Parancskihirdetésen kell felolvasni
minden szervezetnél a szolgálatvezénylést, valamint az elöljáró parancsnok
parancsait. A napirendnek tartalmaznia kell még a szolgálatok (például az al-
egység-ügyeletes szolgálat) felkészülését, eligazítását, valamint a következõ
napi tevékenységre történõ felkészülést.
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105c Századkihallgatás 105d Parancskihirdetés

105e Zászlófelvonás a szentendrei Központi
Kiképzõbázison

FELADAT: Mi a rendfokozata a képen látható
katonának?

105f Szabadidõ a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetemen

FELADATOK
1. Hasonlítsátok össze a táblázatban lévõ elfoglaltságokat a saját hétköznapi idõbeosz-

tásotokkal, valamint iskolátok munkarendjével!
2. Próbáljátok ki néhány napon keresztül otthon az ösztöndíjas hallgatók reggeli napi-

rendjét.



106. Az alegységszintû szolgálatok feladatai

FELADAT: Gondoljátok végig, hogy a társadalom más területein hol mûködnek folyamatosan
ügyeletek, és mi a feladatuk! Vitassátok meg, hogy milyen hatással lenne a mindennapi éle-
tünkre, ha például nem lenne orvosi ügyelet!

Az ügyeleti szolgálatok fontossága
Minden hadseregben, így a Magyar
Honvédségben is mûködnek ügyeleti
szolgálatok. Feladatuk, hogy biztosít-
sák a katonai szervezet folyamatos
vezetését és szabályozott mûködését.
A folyamatosan mûködõ ügyeleti
szolgálatok lehetõvé teszik a különbö-
zõ parancsok és intézkedések továbbí-
tását, az elõírt jelentések megtételét.
További fontos feladatuk a kapcsolat-
tartás az együttmûködõ szervekkel és
azok ügyeleti szolgálataival. Ezek töb-
bek között a rendõrség, a katasztrófavédelem és a mentõk.

Az alárendelt ügyeleti szolgálatok közül a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetem hallgatói zászlóaljának épület-ügyeletesi szolgálatával foglalkozunk
a továbbiakban. A Szolgálati Szabályzat meghatározza, hogy a szolgálati asztalt
a bejárat felõli oldallal szemben, a falnál kell elhelyezni. Az épületügyeletesnek
és helyettesének a tartózkodási helye a szolgálati asztalnál van. Ez azt jelenti,
hogy egyiküknek mindig a szolgálati helyén kell tartózkodnia, feladatukat
24 órás váltással látják el.
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ÖSSZEFOGLALÁS
A napirend a katonai szervezetek napi tevékenységének a parancsnok által meghatáro-
zott kötelezõ idõbeosztása.

A napirendben meghatározott feladatok egységes végrehajtása minden katona szá-
mára kötelezõ.

A napirendnek biztosítania kell a napi szolgálatteljesítés szervezett megkezdését,
valamint a napi alaptevékenység végrehajtását.

A napirend fõ pontjai az ébresztõ, a reggeli torna, a kiképzési foglalkozások végre-
hajtása, az étkezések, a kihallgatás, a parancskihirdetés, a szabadidõ és a takarodó.

1. Miért van szükség a katonai szervezeteknél szolgálatokra?
2. Milyen szolgálatok mûködnek a Magyar Honvédségben?
3. Mi a feladata az alegység-ügyeletes szolgálatnak?

106a A Magyar Honvédség ügyeleti szolgálatai



Az épület ügyeletes és helyettesé-
nek feladatai közül az alábbiakat kell
kiemelni:
1. A szolgálat átvételekor ellenõrizze

a hallgatók belsõ körletének állapo-
tát, a híradó és jelzõberendezések
mûködõképességét, a tûzoltó ké-
szülékek állapotát, valamint a fegy-
verszoba zárjának sértetlenségét!

2. Ismerje az alegység napirendjét, és
gondoskodjon róla, hogy az abban
elõírtakra a hallgatók idejében fel-
készüljenek!

3. Legyen tisztában a hallgatók lét-
számával, elhelyezésével, napköz-
beni tartózkodási helyével. Ismerje
az egyes tanulócsoportok órarend-
jét, a foglalkozások helyét!

4. Ügyeljen a hallgatók elhelyezési
körletének takarítására, a tûzvédel-
mi és egyéb biztonsági rendsza-
bályok betartására!

107. A függelmi viszonyok tartalma, a parancs jellemzõi
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106b Épület ügyeletes szolgálat 
a ZMNE hallgatói zászlóaljánál

FELADAT: Melyik két szervezet zászlaját látjá-
tok a képen?

FELADATOK
1. Vitassátok meg, hogy miért van szükség a Magyar Rendõrség, az Országos Kataszt-

rófavédelmi Fõigazgatóság, az Országos Mentõszolgálat, a Magyar Honvédség kü-
lönbözõ szintû ügyeleti szolgálatainak az együttmûködésére?

ÖSSZEFOGLALÁS
A Magyar Honvédség ügyeleti szolgálatai a vezetõ ügyeleti szolgálatokból, illetve a ve-
zetõ ügyeleti szolgálat alárendeltségében mûködõ ügyeleti szolgálatokból állnak.

Az ügyeleti szolgálatok folyamatosan mûködnek, feladatuk, hogy biztosítsák a kato-
nai szervezet folyamatos vezetését és szabályozott mûködését.

Az épületügyeletes szolgálat a katonák körletében van elhelyezve, feladatai közé tar-
tozik a napirend betartatása.

1. Mit jelent az elöljáró és alárendelt viszony?
2. Kit nevezünk feljebbvalónak, rangidõsnek, elöljárónak?
3. Mi a parancs, és milyen alapon kötelezhetõk a katonák azok végrehajtására?



FELADAT: Hozzatok példákat a társadalom különbözõ területeirõl az alá-fölérendeltségi kap-
csolatokra! Miért van ezekre szükség?

A hadsereg fegyelmét biztosító feltételek
A hadseregeket a katonai fegyelem tartja mûködõképes állapotban. A katonai
fegyelem azon alapul, hogy minden egyes katona feladatait, kötelességeit, 
egymáshoz való viszonyát jogszabályok határozzák meg. A jogszabályok tar-
talmazzák a katonai fegyelem megsértõivel szembeni szankciókat is. Ezeket
a szabályokat minden katonának ismernie kell, betartásukat a katona köteles-
ségérzete, a haza védelméért érzett személyes felelõssége és közremûködése
is segíti. A katonai fegyelem fenntartásában ezért nagy szerepet játszik a kato-
nák önkéntes jogkövetõ magatartása is.

A hadseregen belüli függelmi viszonyok
A függelmi viszony egy sajátos alá-fölérendeltséget fejez ki, azt, hogy az alá-
rendelt katonának kötelessége engedelmeskedni a szolgálati kötelességeit sza-
bályozó utasításoknak és az azok végrehajtása érdekében kiadott parancsok-
nak. Továbbá magában foglalja az elöljáró szolgálati felsõbbségének a jogát az
alárendeltek felé parancsok kiadására.

A szolgálati elöljáró annak a katonának a megnevezése, akit az állomány-
csoportjától függetlenül megillet az alárendeltekkel szemben a parancsadás és
a parancsvégrehajtás kikényszerítésének joga. Joga és kötelessége az aláren-
deltek tevékenységének irányítása.

Az alárendelt az a katona, akire a szolgálati elöljáró hatásköre kiterjed.
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Katonai fegyelem a XVIII. században
„A tisztek éppen olyan vasfegyelem alatt éltek, mint a legénység. A legcsekélyebb vétségért 
szobafogság vagy foglárfogság járt. A házi-, sátor- vagy foglárfogsággal fenyített tisztet az ezred-
hadsegéd kísérte a fogdahelyiségbe. Ott felolvasta elõtte a fenyítést. Azután elvette a fenyített
kardját, s azt az ezredparancsnokhoz vitte. A fenyítés letelte után a kardot ugyancsak õ vitte 
vissza a tisztnek. Az altisztek vasban töltötték ki a rájuk szabott foglárfogságot. Õrvezetõk és 
közkatonák ötven botot is kaphattak, vagy 100-300 ember közt vesszõt futottak.

A fenyítõhatalom jelvénye a bot volt. Ezt minden tiszt és altiszt állandóan viselte. A tisztek
botja a rendfokozatnak megfelelõen díszes volt, az õrmester spanyolnád botot, a tizedes mogyorófa
pálcát hordott. A tiszteket kivéve, az elöljáró mindenkit megbotozhatott. Innen eredt az 
a kifejezés, hogy a hadsegéd, az ezredes „botja” alatt áll. Az 1769-es szabályzat szigorúan meg-
tiltotta a katonák önkényes bántalmazását. Botbüntetést csak a századparancsnok és az ennél 
magasabb elöljáró szabhatott ki.

A halálbüntetésnek – ami nem tartozott a ritkaságok közé – három neme volt: agyonlövés,
akasztás, kerékbetörés. Az 1769-es szabályzat értelmében a zászlós volt hivatott arra, hogy 
a halálraítélt számára az ezredestõl kegyelmet kérjen. Ezért a kivégzés elõtt nyergelt lónak 
kellett készen állnia, hogy a zászlós azonnal a kivégzés végrehajtására hivatott õrnagyhoz 
nyargalhasson, ha az ezredes megkegyelmezett.”

Szabó József János: Testületi szellem a XVIII. és XIX. század között szolgált magyar katonák körében.
http://www.bunker.gportal.hu/gindex.php?pg=7555136, 2009.06.19.



Amennyiben nincs parancsnok kijelölve, ak-
kor a rangidõs katona joga a parancskiadás.
Több együtt tartózkodó katona közül mindig
a legmagasabb beosztású katona a rangidõs.
Azonos beosztás esetén a rangidõs a magasabb
rendfokozatú katona, amennyiben a rendfoko-
zatok is megegyeznek, akkor az a rangidõs, aki
régebben viseli az adott rendfokozatot.

Az egymással alárendeltségi viszonyban
nem álló katonák közül a magasabb rendfokozatú a nála alacsonyabb rendfo-
kozatúnak a feljebbvalója.

A parancs
A katonai szervezetek vezetése parancsok segítségével valósul meg. A parancs
meghatározott szolgálati tevékenység vagy feladat végrehajtására vonatkozó,
az elöljáró által szóban vagy írásban kifejezett akaratnyilvánítás. A parancs ki-
adásakor általános szabály, hogy a parancsot kiadó katona felelõsséggel tarto-
zik a parancsáért. Ezért volt fontos az elõzõekben pontosan meghatározni,
hogy ki minõsül rangidõsnek. A parancsadás jogával visszaélni tilos. A parancs
nem irányulhat az alárendelt indokolatlan zaklatására, emberi méltóságának
megsértésére, bûncselekmény elkövetésére.

A katonai szervezetek vezethetõsége érdekében minden katonának van
szolgálati elöljárója. A pontos alá-fölérendeltségi viszonyokat, végsõ soron a ka-

tonai szervezetek felépíté-
sét az úgynevezett állo-
mánytáblák, vagy munka-
köri jegyzékek rögzítik.

Az ábrán az 1. század pa-
rancsnoka szolgálati elöljá-
rója a század minden kato-
nájának. Joga van a teljes
század részére parancsot
adni. A 2. szakasz parancs-
noka csak a saját szakaszá-
nak szolgálati elöljárója,
a másik két szakasz tagjai
nem az alárendeltjei. Foly-
tatva a gondolatmenetet, a
2. raj parancsnoka csak a sa-
ját raja tagjainak adhat pa-
rancsot.
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107a Ösztöndíjas hallgatók
bevonulás utáni állománygyûlésen
az MH Központi Kiképzõ Bázisán

107b A szolgálati elöljáró és az alárendelt kapcsolata

FELADAT: Az eddig tanultak alapján gondoljátok végig,
hogy milyen esetben lehet alá-fölérendeltségi viszony az
1. szakasz parancsnoka, és a 3. szakaszba beosztott ka-
tonák között!



108. A katonai udvariasság szabályai

FELADAT: Vitassátok meg, hogy miért van szükség az élet különbözõ területein a szabályozott
kommunikációra!

A szabályok értelme
A katonai szervezetek hatékony mûködéséhez a már tanult függõségi viszo-
nyok mellett szükség van a hivatalos kapcsolatokban a megszólítás, a köszönési
formák egységesítésére is. Ez hozzájárul a különbözõ rendfokozatú, beosztású
és korú elöljárók tekintélyének megõrzéséhez, a katonai szervezetek vezetésé-
nek hatékonyságához. Ugyanakkor kizárja a személyeskedõ stílust, hiszen min-
denkire kötelezõ szabályokat jelent. A katonai
szervezetek hatékony mûködésének feltétele,
hogy a különbözõ jelentések és jelentkezések
szintén meghatározott felépítésûek.

Kihallgatáson a szolgálatba lépést kötelezõ
tartalmú jelentéssel kell jelenteni az elöljárónak:

„Fõhadnagy Úr! Kiss Attila hallgató jelentem, ma
szolgálatváltáskor az épület ügyeletes szolgálatot át-
veszem!”

A hallgatói zászlóaljparancsnok reggeli beér-
kezésekor a jelentés szövege az alábbi: 

„Alezredes Úr! Nagy Zsolt hallgató jelentkezem.
Jelentem, szolgálatom ideje alatt jelentésre kötelezett
esemény nem történt, a zászlóalj napirend szerint
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FELADATOK
1. Sorakoztassatok fel érveket és ellenérveket, hogy a sorozott, vagy az önkéntes had-

erõ katonái viszonyulnak-e jobban a parancsok végrehajtásához!
2. Milyen alá- és fölérendeltségi viszony jellemzi az iskolaigazgatótok és tanáraitok,

a tanáraitok és a tanulók viszonyát?

ÖSSZEFOGLALÁS
A függelmi viszony két meghatározó eleme az elöljáró és az alárendelt.
Az elöljáró joga és kötelessége az alárendeltek tevékenységének irányítása.
A parancs az elöljáró akaratának kinyilvánítása.
A parancs végrehajtása kötelezõ.

1. Miért van szükség a hadseregben a szolgálati érintkezés szabályozására?
2. Hogyan lehet megszólítani az elöljárót?
3. Milyen köszönési formák vannak az elöljáró és az alárendeltek kapcsolatában?

108a A szolgálatba lépés 
jelentése kihallgatáson



tevékenykedik. Jelenleg reggeli tornát hajt végre. A zászlóaljnál hivatásos állományú nem
tartózkodik.”

A szolgálati érintkezés fontosabb szabályai
A Magyar Honvédségben megszólításkor kötelezõ az „úr” és az „asszony”, va-
lamint az „ön” alkalmazása.

Az elöljáró az alárendeltet az alábbi formákban szólíthatja meg: „Tóth száza-
dos úr”, „százados úr”, „Tóth százados”. Rendfokozat nélküli katonák eseté-
ben a megszólítás: „Nagy honvéd”.

Az alárendeltek az elöljárót csak rendfokozatukkal és „úr” vagy „asszony”
szóval szólíthatják meg: „alezredes úr”, vagy „õrnagy asszony”.

Amennyiben a katonát az elöljáró megszólítja, a katona a „parancs” szóval
válaszol.

Az elöljáró a jelenlévõk összetételétõl függetlenül „Jó reggelt, honvédek” ki-
fejezéssel köszön, a jelen lévõk válasza: „Erõt, egészséget”.

Jutalom, elõléptetés, kitüntetés esetén az érintett katona a „Hazámat szolgá-
lom!” szavakkal válaszol.

109. A katonák járandóságai, biztosításuk általános szabályai

FELADAT: Ismertek-e a civil társadalomban olyan munkahelyeket, ahol a fizetésen kívül kötele-
zõ juttatások is vannak?

A járandóság
A fejezet elején már megismertétek a szerzõdéses, a hivatásos katonák, az ön-
kéntes tartalékosok és az ösztöndíjas hallgatók jogviszonyának fontosabb jel-
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FELADATOK
1. Keressetek példákat a magyar hadtörténelem egyes korszakaiban arra, hogyan szólí-

tották meg egymást a katonák!
2. Keressetek példákat a polgári életbõl a szabályozott megszólításokra!

ÖSSZEFOGLALÁS
A katonai szervezetekben a megszólítás és a köszönési formák egységesítése hozzájárul
a különbözõ rendfokozatú, beosztású és korú elöljárók tekintélyének megõrzéséhez.

Megszólításkor kötelezõ az „úr” és az „asszony”, valamint az „ön” alkalmazása.
Amennyiben a katonát az elöljáró megszólítja, a katona a „parancs” szóval válaszol.

1. Milyen általános elvek szerint kell ellátni a katonákat?
2. Mi a járandóság?
3. Melyek a katonák ellátásának fontosabb területei?



lemzõit. A jogviszony létesítésekor az állampolgár egy szerzõdést köt a Magyar
Honvédséggel, amelyben vállalja a szolgálattal járó feladatok teljesítését. Cseré-
be jogosult a törvényekben és rendeletekben meghatározott ellátásra, amelyet
maradéktalanul meg kell kapnia. A járandóság jogszabályban rögzített terü-
leteken pénzben, vagy természetben folyósított juttatás, amely a katonát, illetve
az ösztöndíjas hallgatót megilleti. A parancsnokok felelõsséggel tartoznak azért,
hogy alárendeltjeik járandóságaikat maradéktalanul és idõben megkapják.

1. A katonák fontosabb járandóságai az alábbiak:
• A beosztásuknak és a rendfokozatuknak megfelelõ illetmény.
• Kedvezményes étkezés, gyakorlatokon térítésmentes élelmezési ellátás.
• Térítésmentes egyenruházati ellátás.
• Megfelelõ felszereléssel és fegyverzettel történõ ellátás.
• A megfelelõ kiképzéshez, továbbtanuláshoz való jog.
• Utazási kedvezmények.
• Megfelelõ elhelyezés.
• Ingyenes egészségügyi ellátás.
• 24 órás õr- és ügyeleti szolgálat után pihenõidõ, illetve szabadnap.
• Alap-, pót-, egészségügyi-, szülési- és illetmény nélküli szabadság.
• Gyermek születésekor egyszeri pénzsegély.
• A honvédségi kulturális és üdültetési intézmények szolgáltatásainak igény-

bevétele.
2. A szerzõdéses katonákra vonatkozó sajátos járandóságok:
• Ingyenes élelmezési ellátás az alapkiképzés során.
• Térítésmentes laktanyai elhelyezés a rendfokozat nélküli állomány részére.
• Lakhatási támogatás a tisztek és tiszthelyettesek részére.
3. Az ösztöndíjas hallgatók járandóságai közül ki kell emelni:
• Az ingyenes oktatást, amely a tanuláshoz minden szükséges feltétel biztosí-

tását jelenti.
• Az ösztöndíjat, amely tartalmazza a tanulmányi pótlékot is.
• A térítésmentes étkezést, az egészségügyi és ruházati ellátást.
4. Csak a hivatásos katonákra vonatkozó további járandóságok:
• A szolgálati nyugdíjra való jogosultság.
• A szolgálati lakáshoz való jog.
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109a Orvosi rendelõ a Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetemen

109b Hallgatói étkezde a Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetemen



110. A katonák elhelyezése

FELADAT: Keressetek a középkorból olyan leírásokat, amelyek a katonák elhelyezésének körül-
ményeit mutatják be!

A szerzõdéses katonák és tisztesek elhelyezése
A Magyar Honvédség alakulatai laktanyákban, vagy táborokban vannak elhe-
lyezve. A szerzõdéses katonák teljes katonai ruházata és felszerelése a körle-
tükben van tárolva, és napirend szerint élnek. A külföldi mûveleti területeken
szolgálatot teljesítõ személyi állomány az erre a célra kialakított elhelyezési
körletekben lakik.

A tiszthelyettesi és a tiszti állomány elhelyezése
A szerzõdéses tiszthelyettesi és tiszti állomány részére általában a laktanyán be-
lül van biztosítva nõtlenszálló. Itt munkaidõ után nem napirend szerinti élet fo-
lyik, a katonák saját belátásuk szerint tölthetik szabad idejüket. A nõtlenszállón
családok nem lakhatnak, házaspárok a laktanyaparancsnok külön engedélyé-
vel lakhatnak egy szobában. Ezt az elhelyezési módot azok a katonák választ-
ják, akik egyedül élnek, vagy családos emberek, de messze laknak a laktanyá-
tól. A hivatásos katonák többsége családjával a helyõrségben, szolgálati lakás-
ban lakik.
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ÖSSZEFOGLALÁS
A járandóság jogszabályban rögzített területeken pénzben, vagy természetben folyósí-
tott juttatás, amely a katonát, illetve az ösztöndíjas hallgatót megilleti.

A parancsnokok felelõsséggel tartoznak azért, hogy alárendeltjeik járandóságaikat
maradéktalanul és idõben megkapják.

Fontosabb járandóságok az illetmény, az élelmezési, a ruházati, az egészségügyi el-
látás, a lakhatási támogatás.

1. Milyen szabályok vonatkoznak a katonák elhelyezésére?
2. Mi a nõtlenszálló rendeltetése?
3. Milyen az ösztöndíjas hallgatók és a szerzõdéses katonák körlete?
4. Milyen képek lehetnek a katonák körletének folyosóin, illetve a szobákban?
5. Milyen az Afganisztánban szolgálatot teljesítõ magyar katonák tábora?

FELADATOK
1. Nézzetek utána, hogy Hunyadi Mátyás fekete seregének felbomlásában milyen szere-

pet játszott, hogy a katonák nem kapták meg a zsoldjukat!



Az alegységek elhelyezése
Az elhelyezési körletben a katonákat alegységenként helyezik el. Az alegység
megnevezés általában századot jelent. Minden alegységnél saját alegység
ügyeletesi szolgálatnak kell mûködnie. Az alegység elhelyezési körletében, a
hálótermeken kívül, többek között van fegyverszoba, közösségi helyiség, tisz-
tálkodó helyiség, Az alegység elhelyezési körletében ki kell függeszteni a ki-
képzési tervet, a szolgálatvezénylést, az épület-(alegység-) ügyeletes és helyet-
tesének kötelmeit, az öltözködési szabályokat, a napirendet, valamint a
laktanya helyszínrajzát.

Az elhelyezési körlet hálótermeiben, folyosóin az egyetemes és a nemzeti
kultúrát kifejezõ, valamint a katonai élettel összefüggõ, a csapat életéhez kap-
csolódó mûvészi alkotásokat, reprodukciókat, szemléltetõ anyagokat lehet el-
helyezni. Ezeket az adott laktanyán belül egységes kivitelezésû keretekben
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A katonák elhelyezése Nagy Sándor idejében
Nagy Sándor hadseregének ellátása komoly szervezési feladatot és szállítókapacitás igénybe-
vételét jelentette. Katonáit a római légiókban is használt, nyolc katona elhelyezésére alkalmas 
sátrakban pihentette. Egy ilyen sátor súlya 40 libra volt, ami 18 kg-nak felelt meg (1 libra 
45,36 dekagrammal egyenlõ). Az akkoriban teherhordásra használt öszvér vagy ló hat ilyen 
sátrat volt képes szállítani. Ennek megfelelõen egy 65 ezres hadsereg ideiglenes elhelyezéséhez 
kb. 1300 teherhordó állatra volt szükség.

A katonák elhelyezése a XVIII. században
„Mária Terézia uralkodása alatt az addig igen kevés laktanyák száma megnövekedett. De valóban
nagy laktanya akkor is csak kevés helyen volt. A vidéki laktanyák alig voltak elegendõk egy-egy
zászlóalj befogadására. Ezért az ezredek rendszerint osztályonként (2 század), esetleg századonként
állomásoztak a kisebb mezõvárosokban. Sok helyen alkalmas épület hiányában, a legénységet kisebb
csoportokban kellett elhelyezni. A nõs legénységi személyek családjukkal együtt a közös legénységi
szobában laktak. Az egész családnak a családfõ függönnyel elkerített ágya szolgált otthonul.”

Szabó József János: Testületi szellem a XVIII. és XIX. század között szolgált magyar katonák körében. 
http://www.bunker.gportal.hu/gindex.php?pg=7555136, 2009. 06. 19.

110a Nõtlenszálló a Magyar Honvédség
Központi Kiképzõ Bázis laktanyájában

110b Hallgatói szoba a Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetemen

FELADAT: Vitassátok meg, hogy milyen különbség lehet az ösztöndíjas hallgatók és a szerzõdéses
katonák szobáinak berendezése között!



vagy tablókon kell elhelyezni. Minden körletben el kell helyezni egy tükröt a
ruházat és a külsõ megjelenés ellenõrzésére.

A katonák tábori elhelyezése ideiglenes jellegû, ahol sátrakban, vagy konté-
nerekben laknak. A táborban is meg kell teremteni a napirend szerinti élet, a
tisztálkodás, az étkezés feltételeit.
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A római légiók tábora
A római hadsereg táborait alaposan és aprólékosan tervezték meg. Elõször a légió parancsnoka 
és a tribunusok kijelölték a parancsnoki sátor helyét, és ebbõl a pontból kezdték meg kijelölni 
a tábor többi elemét. Az elemek helyét egy földmérõ eszköz segítségével határozták meg, amellyel
képesek voltak pontos egyenesek és derékszögû vonalak kijelölésére. A táborok felépítésekor 
az elsõdleges szempont az ellenség irányának meghatározása volt. A kettéosztott táborban 
az ellenség várható megjelenése irányába esõ táborrész volt a kisebb, és a mögötte lévõ a nagyobb.
A tábor fõ tengelyeit a két út jelentette, amelyek a tábor középpontjában derékszögben metszették
egymást, és a négy táborkapuhoz vezettek. A tábor minden egyéb útvonala és épülete ezekre 
merõlegesen vagy velük párhuzamosan épült.

110c Szerzõdéses katonák körlete a Központi Kiképzõbázison

110d Magyar katonák elhelyezése
Afganisztánban

FELADAT: Véleményetek szerint miben kü-
lönbözhet a képen látható tábor egy Ma-
gyarországon lévõ katonai tábortól?

110e A magyar katonák tábora az iraki 
Al Hilla-ban 2003-ban

FELADAT: Keressétek meg a tábor elleni ter-
rortámadásról a sajtóban megjelent íráso-
kat! Milyen biztonsági intézkedések védték
meg a katonákat?



111. A katonák élelmezési ellátása

FELADAT: Hogyan oldanátok meg a katonák élelemmel és ivóvízzel történõ ellátását a gyakorló-
tereken, illetve harci körülmények között?

Az élelmezési normák jelentõsége
A Magyar Honvédségben szolgálatot teljesítõ katonák sokrétû feladatot végez-
nek. Az élelmezési ellátásnak tükröznie kell a különbözõ feladatok végrehajtá-
sával járó különbözõ nehézségû igénybevételt. Ennek érdekében alakították ki
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A katonák elhelyezése az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregében
„A hálóterem a szabályzat szerint minden közlegény és õrvezetõ számára 4,5, az altiszt számára
6,2 négyzetméter területet írt elõ, úgy, hogy minden lakó után 15,3 köbméter levegõ legyen. 
A katonák általában párosával aludtak, minden ágypár között 40 centiméter térközt kellett hagyni,
míg az ágypár ágyai között 16 centiméter maradt. Az újonc öregkatonát kapott hálótársul. 
A takarókat a szalmavánkosra kellett hajtogatni, legfelülre került a sapka. A ruhafogason függött
a hátbõrönd, a tábori kulacs, a tölténytáska, a derékszíj az oldalfegyverrel, az összehajtott köpeny
befelé fordított béléssel, valamint a törölközõ. Az egyéni felszerelés további tárgyait a katona ágya
feletti polcon kellett elhelyezni, a többi ruházatot összehajtva, mellé a csákót, a sajtolt fehér bádog
evõcsészét és a kenyeret. A bakancsok a sarkaikkal a fal felé az ágy fejrésze alatt álltak. Az ágy alatt
kapott helyet a legénység apró ládája. A vászon kenyértarisznyát az ágy mögé kellett bújtatni.
Minden ágy felett ott függött a fejcédula a katona nevével és rendfokozatával.”

Szabó József János: Az Osztrák-Magyar Monarchia hadereje. http://www.bunker.
gportal.hu/gindex.php?pg=7151859&nid=1365379, 2009. június 19.

FELADATOK
1. Tervezzetek meg egy általatok elképzelt katonai tábort, ahol a katonákat sátrakban

helyezitek el! A táborban a lakósátrakon kívül legyen fegyverszoba, étkezõsátor,
konyha, tisztálkodó sátor, egészségügyi sátor, alegység-ügyeletesi szolgálati sátor!

2. Nézettek utána az Aquincumban és a mai Szentendre környékén kiépített római tábo-
roknak, rajzoljátok le milyen volt az Ulcisia Castra (Farkasvár) katonai tábor!

ÖSSZEFOGLALÁS
A katonák laktanyákban, vagy táborokban vannak elhelyezve.
Az alegység elhelyezési körletében ki kell függeszteni a kiképzési tervet, a szolgálat-

vezénylést, az épület-(alegység-) ügyeletes és helyettesének kötelmeit, az öltözködési
szabályokat.

1. Mit jelentenek az egyes élelmezési normák?
2. Milyen szabályok szerint történik a szerzõdéses katonák ellátása?
3. Milyen élelmezési ellátás jár a különbözõ gyakorlatokon?
4. Melyek az ösztöndíjas hallgatók élelmezési ellátásának szabályai?



a szakemberek az élelmezési normák
rendszerét, amelyek segítségével vál-
tozatos élelmezési ellátás biztosítható.

A különbözõ élelmezési normákat
pénzösszegekben határozzák meg.
A katonák miniszteri rendeletekben
meghatározott szabályok szerint ter-
mészetbeni ellátást kapnak vagy a nor-
ma pénzértékét kapják meg. A termé-
szetbeni ellátás meleg étkeztetést vagy
hideg élelmet jelent. A továbbiakban
néhány jellemzõ szabályról lesz szó. 
A hivatásos, a szerzõdéses katonák és

az ösztöndíjas hallgatók részére döntõen az 1. számú norma alapján jár az élel-
mezési ellátás.

A hivatásos és szerzõdéses katonák élelmezési ellátása
A hivatásos katonák részére a laktanyai étkezdékben térítés ellenében bizto-
sított az ebéd, havonta élelmiszer-utalványt kapnak. A szerzõdéses katonák 
az alapkiképzésük alatt ingyenes természetbeni ellátásra jogosultak. Az alap-
kiképzés után a szerzõdéses katona a munkában töltött napokon választhat a
napi egyszeri térítésmentes ebéd, vagy az élelmiszer utalvány között. Ameny-
nyiben az utóbbit választja, a laktanyai étkezdében térítés ellenében ebédel-
het. A hivatásos és szerzõdéses katonáknak térítésmentes természetbeni élel-
mezési ellátás jár többek között, amennyiben másik helyõrségbe vezénylik,
ha készenlét esetén a laktanyát nem hagyhatja el, ügyeleti szolgálatban a szol-
gálat napjai alatt, kiképzõ bázisra történt vezényléskor, helyõrségi kiképzõ
bázisokon tartott foglalkozások alkalmával, ha az ebéd a kiképzés helyén van.
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111a Az élelmezési normák felosztása

Nagy Sándor katonáinak élelmezése
A hadsereg élelmiszerszükségletének szállításához kb. 20 ezer szállítóállatra volt szükség.
A katonák egy napi élelmiszeradagja 3 libra (kerekítve 1,5 kg.), egy ló napi szükséglete 20 libra
(kb. 9 kg.) volt. A 65 000 fõs hadsereget vizsgálva a katonák és a lovaik naponta kb. 320 ezer libra,
tehát 704380 kg élelmet fogyasztottak el. Amennyiben nem volt lehetõség a szállítóállatok 
igénybevételére, akkor a harcosok maguk vitték saját élelmiszer szükségletüket. Egy katona 
személyi felszerelése kb. 40 kilogramm volt, ebbõl 15 kg volt az élelem, a többit a fegyverzet 
tette ki. Tehát egy katona tíz napig tudta magát ellátni élelmiszerrel.

Élelmezési ellátás az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregében
„Mai szemmel nézve a dualizmus idején spártaiak voltak a kaszárnyai viszonyok, szûkmarkúan
mérték az illetményt, a katonák táplálkozása enyhén szólva nem volt bõséges. A menázsi 
kezdetben csak egy fõétkezésbõl állt, késõbb már reggelit és vacsorát is kaptak a katonák. Béke-
idõben, a laktanyában elvileg a kantinból volt pótolható az élelem, a gomb, a tû, a cérna, a lakk, 
a zsír, a fénymáz, a levélpapír, a szappan.”

Szabó József János: Az Osztrák-Magyar Monarchia hadereje. http://www.bunker.
gportal.hu/gindex.php?pg=7151859&nid=1365379, 2009. június 19.



A ZMNE ösztöndíjas hallgatóinak
élelmezési ellátása
A hallgatók részére az élelmezési ellá-
tás ingyenes, a mindenkori 1. számú
élelmezési norma és a hallgatói pót-
norma összegét havonta elõre meg-
kapják, kb. egyharmadát élelmezési
utalvány formájában, a többit a folyó-
számlájukra készpénzben. A tan-
könyv készítésekor (2009. áprilisában)
az 1. számú norma összege 950 Ft, a
hallgatói pótnorma pedig 83 Ft egy fõ-
re, naponta. A hallgatóknak lehetõségük van az így megkapott összegbõl az
egyetem éttermében étkezni.

112. A katonák ruházati ellátása

FELADAT: Véleményetek szerint napjainkban – figyelembe véve a külföldi szolgálatteljesítést is
– milyen követelményeknek kell megfelelni a katonák hadi ruházatának? Ismételjétek át, amit
az alaki felkészítésnél az egyenruháról tanultatok!
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111b Hallgatói ebéd a Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetemen

FELADATOK
1. Számoljátok ki, hogy az ösztöndíjas hallgatók a megadott adatok alapján mennyi ét-

kezési pénzt kapnak havonta!
2. Nézzetek utána, hogy a középkorban a hódító török hadseregben hogyan oldották

meg a katonák élelmezését!
3. Milyen módszerrel oldotta meg Napóleon a csaták helyszínére felvonuló hadtestek

élelmezését?

ÖSSZEFOGLALÁS
A katonák élelmezési ellátása különbözõ élelmezési normák alapján történik.
A hivatásos és szerzõdéses katonák részére a miniszteri rendeletben meghatározott

esetekben természetbeni élelmezési ellátás jár.
A szerzõdéses katonák választhatnak a napi egyszeri térítésmentes ebéd vagy az

élelmiszer utalvány között.
Az ösztöndíjas hallgatók az 1. számú norma és a hallgatói pótnorma összegét meg-

kapják, tehát részükre térítésmentes élelmezési ellátás jár.

1. Mi az alapfelszerelés?
2. Milyen szabályok szerint kapják a ruházati anyagokat a szerzõdéses katonák?
3. Hogyan látják el a hivatásos katonákat és az ösztöndíjas hallgatókat ruházattal?



A ruházati ellátásról általában
A katonák egyenruha viselési szabályait a Ma-
gyar Honvédség Öltözködési Szabályzata tar-
talmazza, míg a ruházati ellátást szakállamtitkári
intézkedés szabályozza. Az ellátás biztosítja a fel-
adatok végrehajtásához szükséges összes ruhá-
zati és felszerelési anyagot, és minden állomány-
kategória számára térítésmentes.

A szerzõdéses legénységi állomány 
ruházati ellátása
A szerzõdéses legénységi állományba tartozó
rendfokozat nélküliek és tisztesek, valamint az
ösztöndíjas hallgatók az alapkiképzésre történõ
bevonuláskor az alapfelszerelési jegyzékben
meghatározott cikkeket térítésmentesen kapják
meg. Az átvett ruházati anyagok megõrzéséért
és megóvásáért felelõsséggel tartoznak. Az alap-
kiképzés végrehajtása után ruházati anyagaikat
magukkal viszik az alakulatukhoz, illetve az
ösztöndíjas hallgatók az egyetemre. Évente egy
alkalommal a 90M gyakorlóruhát térítésmente-
sen cserélik.

A hivatásos és a nem legénységi szerzõdéses 
katonák ruházati ellátása
A hivatásos és a szerzõdéses tiszthelyettes, zász-
lós, tiszt, fõtiszt és tábornoki állomány ruházati
illetményre jogosult, ami lehet alapfelszerelési,
kiegészítõ, utánpótlási és pótlólagos illetmény.
Alapfelszerelési illetményre jogosult a katonai
tanintézetek felavatott hallgatója, a polgári élet-

bõl, vagy más fegyveres testülettõl átvett személy. A hadi-(gyakorló-), köznapi-
és társasági ruházati cikkeket a Katonai Ellátó Pontokban vehetik át, a mérték
után készítendõ cikkeket pedig az erre a célra kijelölt szabóságokban rendelhe-
tik meg.

Az utánpótlási illetmény
A ruházati cikkek pótlása érdekében minden évben utánpótlási illetmény jár,
amelybõl pótolható az elhasznált ruházat, valamint végrehajtható a mosatás és
vegytisztítás. A tankönyv készítésekor a 2009-es évre a hivatásos és szerzõdé-
ses tisztek alapfelszerelési illetménye 430 000 Ft (megegyezik az alapfelszerelés
alkalmával kapott cikkek értékével). Az utánpótlási illetmény erre az évre
126 000 Ft.
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112b Nemzetiszín pajzs 
a gyakorlóruhán

112c Bevonuló szerzõdéses katonák
felszerelése az MH 
Központi Kiképzõ Bázisán

112a Hímzett államjelzõ 
a gyakorlóruhán



113. A katonák illetménye
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MEGNEVEZÉS DB

90 M gyakorlózubbony 2

Tropikál pantalló 1

90 M gyakorlónadrág 2

95 M gyakorlópulóver zsebbel 1

90 M gyakorlókabát 1

Általános bakancs 1

90 M gyakorlókabát-bélés 1

Hevederöv rugózáras 1

2000 M gyakorlózubbony 2

96 M hímzett név 6 

2000 M gyakorlónadrág 2

MEGNEVEZÉS DB

96 M hímzett paroli 6

93 M esõvédõ zubbony 1

96 M hímzett államjelzõ zöld 6

93 M esõvédõ nadrág 1

Málhazsák 1

Póló gyakorlóruhához 2

Rohamsisak 1

95 M köznapi ing 2

Evõcsésze fedõvel 1

Köznapi sapka 1

Evõeszközkészlet 1

FELADATOK
1. Nézzetek utána, hogy a magyar katonák milyen egyenruhákat viseltek az elmúlt év-

században!
2. Keressetek a külföldi missziókban részt vevõ katonákról képeket, nézzétek meg, mi-

lyen egyéb felszerelésekkel vannak ellátva!

ÖSSZEFOGLALÁS
Az ellátás biztosítja a feladatok végrehajtásához szükséges összes ruházati és felszere-
lési anyagot, és minden állománykategória számára térítésmentes.

A szerzõdéses legénységi állományba tartozó rendfokozat nélküliek, valamint az
ösztöndíjas hallgatók az alapkiképzésre történõ bevonuláskor az alapfelszerelési jegy-
zékben meghatározott cikkeket térítésmentesen kapják meg.

A hivatásos és szerzõdéses tiszthelyettes, zászlós, tiszt, fõtiszt és tábornoki állo-
mány ruházati illetményre jogosult, ami lehet alapfelszerelési, kiegészítõ, utánpótlási és
pótlólagos illetmény.

Alapfelszerelési illetményre jogosult a katonai tanintézetek felavatott hallgatója, a
polgári életbõl, vagy más fegyveres testülettõl átvett személy.

1. Milyen elvek szerint kapják a katonák a havi illetményüket?
2. Mibõl tevõdik össze a havi illetmény?
3. Mennyi ösztöndíjat kapnak havonta a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ösztön-

díjas hallgatói?

112d Néhány alapfelszerelési cikk



FELADAT: Érdeklõdjetek szüleitektõl, ismerõseitektõl, hogy sorkatonaként mennyi volt a havi
illetményük?

Az illetményrõl általában
Az állami alkalmazottak (például a köztisztviselõk, közalkalmazottak) a havi
fizetésüket törvényben meghatározott egységes számítások alapján kapják.
A Magyar Honvédségben szolgálatot teljesítõ hivatásos és szerzõdéses kato-
nák is az állam alkalmazottai, illetményük kiszámításának módját szintén tör-
vény rögzíti.

A katonák illetménye
A Magyar Honvédségben a katonák sokféle feladatot végeznek. A sokfajta be-
osztás ellátásához különbözõ követelményeknek kell megfelelniük. A katonák
közül a rátermettebbek parancsnoki feladatokat látnak el, ami nagyobb felelõs-
séget is jelent. A katonák dolgozhatnak a Honvédelmi Minisztériumban, a Zrí-
nyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen oktatói beosztásban, vagy szolgálhatnak
csapatoknál itthon és külföldön. A felsorolt példák egymással nehezen ösz-
szehasonlítható feladat-végrehajtást jelentenek. A különbözõ beosztások ered-
ményes ellátását nem lehet azonos illetménnyel elismerni. Ezért van szükség
arra, hogy az illetmény több részbõl álljon, és tartalmazzon különbözõ pótlé-
kokat is.

A havi illetmény kiszámításának módja
A havi illetmény kiszámításának módja, hogy a mindenkori köztisztviselõi illet-
ményalap összegét meg kell szorozni az illetmény összetevõk szorzóinak ösz-
szegével. A köztisztviselõi illetményalap összegét az adott évre a költségvetés
elfogadásakor határozzák meg (a tankönyv készítésekor a 2009. évre érvényes
összeg 38 650 Ft). A felsorolt összetevõk különbözõ szorzószámokat jelentenek,
amelyeket a Magyar Honvédség személyi állományára vonatkozó törvény tar-
talmaz. A továbbiakban az illetmény egyes összetevõibõl láthatók példák.
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113a A beosztási illetmények szorszószáma

BEOSZTÁSI RENDSZERESÍTETT
SZORZÓ

KATEGÓRIA RENDFOKOZAT

I. hadnagy 3,00

I. honvéd 2,00

II. fõhadnagy 4,00

II. õrvezetõ 2,10

BEOSZTÁSI RENDSZERESÍTETT
SZORZÓ

KATEGÓRIA RENDFOKOZAT

III. százados 5,00

III. tizedes 2.20 

IV. õrnagy 5,50

IV. szakaszvezetõ 2,40  



FELADAT: Számoljátok ki, hogy mennyi a hadnagy beosztási és rendfokozati illetménye!

AZ ILLETMÉNY PÓTLÉKOK

FELADAT: Számoljátok ki, hogy mennyi nyelvpótlék jár a középfokú „C” típusú nyelvvizsgáért!
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113b A rendfokozati szorzószámok

113c Példa az illetménykiegészítés mértékére a beosztási illetmény százalékában

113d Szolgálati idõpótlék

113e Vezetõi pótlék a beosztási illetmény százalékában

113f Az idegennyelv-tudási pótlék angol, francia, német nyelv esetén

RENDFOKOZAT SZORZÓ

hadnagy 0,60

honvéd 0,35

fõhadnagy 0,70

õrvezetõ 0,40

RENDFOKOZAT SZORZÓ

százados 0,80

tizedes 0,45

õrnagy 0,90

szakaszvezetõ 0,50

SZOLGÁLATI HELY FELSÕFOKÚ VÉGZETTSÉG KÖZÉPFOKÚ VÉGZETTSÉG

csapatnál szolgálatot teljesítõk 20% 10%

BEOSZTÁSI KATEGÓRIA I. II. III. IV. V.

csapatnál szolgálatot teljesítõk 5% 10% 12% 14% 16 %  

A NYELVVIZSGA TÍPUSA AZ ILLETMÉNYALAP SZÁZALÉKA

Felsõfokú „C” típusú nyelvvizsga 100%

Középfokú „C” típusú nyelvvizsga 60%

Alapfokú „C” típusú nyelvvizsga 15%  

SZOLGÁLATI IDÕ AZ ILLETMÉNYALAP

(ÉV) SZÁZALÉKA

5 10,5

10 12,5

15 15,5

20 17,5

SZOLGÁLATI IDÕ AZ ILLETMÉNYALAP

(ÉV) SZÁZALÉKA

25 20,5

30 22,5

35 25



A kiszámolt illetmény bruttó összeg, tehát abból levonják a személyi jöve-
delemadót, és a különbözõ járulékokat.

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ösztöndíjas hallgatóinak illetménye
A katonai felsõoktatási intézmény honvéd tisztképzésben részt vevõ ösztöndí-
jas hallgatóinak képzése ingyenes, ez a tanuláshoz szükséges minden feltételre
(oktatás, tankönyvek, ellátás, elhelyezés) vonatkozik. A havi ösztöndíj az évfo-
lyamonként megállapított alapilletménybõl, valamint a félévi vizsgák után el-
ért tanulmányi eredmény alapján számított tanulmányi pótlékból tevõdik ösz-
sze. A hallgatói illetményalap jelenleg 40 900 Ft.

Az ösztöndíjas hallgató az elõzõ félév tanulmányi eredménye alapján jogo-
sult tanulmányi pótlékra, amely a tanulmányi idõszakon kívül is megilleti. Ta-
nulmányi pótlék csak érvényes félév tanulmányi eredménye után jár.

FELADAT: Számoljátok ki, mennyi a havi illetménye a másodéves kiváló hallgatónak!
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EGYÉB PÓTLÉKOK AZ ILLETMÉNYALAP SZÁZALÉKA

Ejtõernyõs ugrási pótlék ugrásonként 4,2–34

Tûzszerész pótlék óránként 4,7–15

Búvárpótlék óránként 2,6–3,5

Ügyeleti díj szolgálatonként 3,8–7,4

Gyakorlati pótlék naponta 7,4

Különleges igénybevételi pótlék havonta 50–100

Gépjármû-vezetõi pótlék havonta 13 

ÉVFOLYAM AZ ILLETMÉNYALAP

SZÁZALÉKA

I. 26

II. 28

III. 30

IV. 32   

TANULMÁNYI AZ ILLETMÉNYALAP

EREDMÉNY SZÁZALÉKA

3.51–4.00 10

4.01–4.50 15

4.51–5.00 20

kiváló hallgató
cím elnyerésekor 40  

113g Az egyéb pótlékok közül néhány 

113h A havi alapilletmény

113i A havi tanulmányi pótlék



114. Ismétlõ foglalkozás

� A katona engedelmeskedjen elöljáróinak, sajátítsa el és gyakorolja be a harc-
ban végrehajtandó feladatokat. Harcban küzdjön bátran és állhatatosan, az el-
lenséggel soha a legkisebb egyetértésbe se bocsátkozzon. Harcban parancs 
nélkül nem hagyhatja el a helyét. Harcban harcképességének birtokában 
nem adhatja meg magát az ellenségnek. A katona köteles tiszteletben tartani 
a hadviselésrõl és a háború áldozatainak védelmérõl szóló nemzetközi szabá-
lyokat.

� A Magyar Honvédség állománycsoportjai a rendfokozat nélküliek, a tiszte-
sek, a tiszthelyettesek, a zászlósok, a tisztek, a fõtisztek és a tábornokok.

� A napirend a katonai szervezet napi tevékenységének a parancsnok által
meghatározott kötelezõ idõbeosztása. A napirend fõ pontjai az ébresztõ, a reg-
geli torna, a kiképzési foglalkozások, az étkezések, a kihallgatás, valamint a pa-
rancskihirdetés.

� A Magyar Honvédség ügyeleti szolgálata a vezetõ ügyeleti szolgálatokból,
illetve a vezetõ ügyeleti szolgálat alárendeltségében mûködõ ügyeleti szolgála-
tokból áll. Az ügyeleti szolgálatok feladata, hogy biztosítsák a katonai szerve-
zet folyamatos vezetését és szabályozott mûködését.

� A függelmi viszony meghatározó elemei az elöljáró és az alárendelt. Az elöl-
járó joga és kötelessége az alárendeltek tevékenységének irányítása. A parancs
az elöljáró akaratának kinyilvánítása. A parancs végrehajtása kötelezõ.
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FELADATOK
1. Nézzetek utána, hogy a Honvéd Ludovika Akadémián milyen pénzügyi juttatása volt a

hallgatóknak!
2. Számoljátok ki, hogy különbözõ tanulmányi eredmények esetén, évfolyamonként

mennyi az ösztöndíja a hallgatóknak!
3. Érdeklõdjetek szüleitektõl, hogy mit jelent a bruttó, illetve a nettó fizetés, milyen le-

vonások terhelik bruttó fizetésüket!

ÖSSZEFOGLALÁS
A katonák illetménye a beosztási illetménybõl, a honvédelmi pótlékból, az illetményki-
egészítésbõl, valamint az illetménypótlékokból áll.

Az illetmény kiszámításának módja, hogy a mindenkori köztisztviselõi illetményalap
összegét meg kell szorozni az illetmény összetevõk szorzóinak összegével.

A ZMNE ösztöndíjas hallgatói az évfolyamot és a tanulmányi eredményt is figyelem-
be vevõ ösztöndíjat kapnak.



� A katonák járandóságai jogszabályokban rögzített területeken pénzben
vagy természetben folyósított juttatások, amelyek a katonákat, illetve az ösz-
töndíjas hallgatókat megilletik. A parancsnokok felelõsséggel tartoznak azért,
hogy alárendeltjeik járandóságaikat maradéktalanul és idõben megkapják.
Fontosabb járandóságok: a beosztásnak és rendfokozatnak megfelelõ illet-
mény, a kedvezményes étkezés, a ruházati ellátás, a megfelelõ felszereléssel és
fegyverezettel történõ ellátás, a megfelelõ elhelyezés, az ingyenes egészség-
ügyi ellátás. További járandóságok még a 24 órás ügyeleti szolgálatok utáni pi-
henõidõ, illetve szabadnap, az alap-, pót-, és illetmény nélküli szabadság.

� A Magyar Honvédség alakulatai laktanyákban, vagy táborokban vannak el-
helyezve. A külföldi mûveleti területeken szolgálatot teljesítõ személyi állo-
mány az erre a célra kialakított elhelyezési körletekben lakik. Az alegység elhe-
lyezési körletében ki kell függeszteni a kiképzési tervet, a szolgálatvezénylést,
az épület-(alegység-) ügyeletes és helyettesének kötelmeit, az öltözködési sza-
bályokat, a napirendet, valamint a laktanya helyszínrajzát. Az elhelyezési kör-
let hálótermeiben, folyosóin az egyetemes és a nemzeti kultúrát kifejezõ, a ka-
tonai élettel összefüggõ, a csapat életéhez kapcsolódó mûvészi alkotásokat,
reprodukciókat, szemléltetõ anyagokat lehet elhelyezni.

	 A katonák élelmezési ellátása különbözõ élelmezési normák alapján törté-
nik. A hivatásos és szerzõdéses katonák részére a meghatározott esetekben ter-
mészetbeni élelmezési ellátás jár. A szerzõdéses katonák az alapkiképzés után
választhatnak a napi egyszeri térítésmentes ebéd, vagy az élelmiszer utalvány
között. Az ösztöndíjas hallgatók térítésmentes élelmezési ellátást kapnak.


 A szerzõdéses legénységi állományba tartozók, valamint az ösztöndíjas hall-
gatók az alapkiképzésre történõ bevonuláskor az alapfelszerelési jegyzékben
meghatározott cikkeket térítésmentesen kapják meg. A hivatásos és szerzõdéses
tiszthelyettes, zászlós, tiszt, fõtiszt és tábornoki állomány ruházati illetményre
jogosult, ami lehet alapfelszerelési, kiegészítõ, utánpótlási és pótlólagos illet-
mény. Alapfelszerelési illetményre jogosult a katonai tanintézetek felavatott
hallgatója, a polgári életbõl vagy más fegyveres testülettõl átvett személy.

� A katonák illetménye a beosztási illetménybõl, a honvédelmi pótlékból, az
illetménykiegészítésbõl, valamint az illetménypótlékokból áll. A havi bruttó il-
letmény kiszámításának módja, hogy a mindenkori köztisztviselõi illetmény-
alap összegét meg kell szorozni az illetmény összetevõk szorzóinak összegével.
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FELADATOK
1. Fogalmazzatok meg a katonák feladatai közül hármat!
2. Fogalmazzátok meg a katonai eskü lényegét!
3. Soroljátok fel a Magyar Honvédség állománycsoportjait!



HADIJOGI ALAPISMERETEK

115. A hágai és a genfi egyezmények létrejötte, tartalma

FELADAT: Miért kelt felháborodást a polgári lakossággal vagy a hadifoglyokkal szembeni erõ-
szak? Gyûjtsetek történelmi példákat erre!

Modern világunk háborúiban a hadijog azt a célt szolgálja, hogy a hadviselõ
felekre egyaránt érvényes szabályokat fogalmazzon meg, amelyek célja a feles-
leges áldozatok számának csökkentése a háborúban. A szabályok kölcsönös
betartása révén elérhetõ, hogy a polgári lakosságot és a javakat maximálisan
kíméljék, továbbá humánusan bánjanak a hadifoglyokkal.

Az elsõ egyezmények megszületése
Csak a XIX. századtól léteznek olyan nemzetközi egyezményeken alapuló
szerzõdések, amelyek a hadviselés módjával, a sérültekkel, a hadifoglyokkal 
és a polgári lakossággal történõ bánásmódot szabályozzák. Az ókorban, majd 
a középkorban a háborúk mindennapi dolognak számítottak, hiszen azokat az
államok közti konfliktusok szokásos elintézési módjának tartották. Kialakultak
különbözõ szokások, és a háborúk döntõen a hadseregekre korlátozódtak.
A polgári lakosság közvetlenül ritkán volt érintett a háborúkban. A sérültek el-
látása az adott hadseregek „magánügye” volt, a fogságba esett ellenséges kato-
nák sorsát, a velük való bánásmódot semmi nem szabályozta. Az ókorban az el-
lenség elfogott és életben maradt katonái rendszerint rabszolgák lettek. Így
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4. Soroljátok fel a tiszthelyettesi rendfokozatokat!
5. Fogalmazzátok meg a napirend lényegét!
6. Soroljátok fel a napirend fontosabb elemeit!
7. Írjátok le a parancs fogalmát!
8. Melyik állománycsoportba tartozik a fõhadnagy?
9. Fogalmazzátok meg, hogy mi a járandóság!

10. Soroljatok fel a járandóságok közül négyet!
11. Soroljátok fel, mit lehet kifüggeszteni az alegység körletében!
12. Soroljátok fel az ösztöndíjas hallgatók élelmezési ellátásának jellemzõit!
13. Soroljátok fel a szerzõdéses katonák ruházati ellátásának jellemzõit!
14. Ki jogosult az alapfelszerelési illetményre?
15. Ki jogosult az utánpótlási illetményre?

1. Miért van szükség a hadijogra?
2. Mikor és milyen események hatására indult a genfi egyezményekhez vezetõ folyamat?
3. Mit tartalmaznak a genfi egyezmények?
4. Mit tartalmaznak a hágai egyezmények?



volt ez a Római Birodalomban, de a vikingek kereskedtek is az ellenség fogság-
ba esett katonáival.

Jean Henri Dunant (Genf, 1828. május 8.–Heiden, 1910. október 30.) svájci
orvos volt az elsõ, aki látva az 1859-es solferinói ütközet sérült katonáinak mér-
hetetlen szenvedését, olyan semleges nemzetközi szervezet létrehozását kez-
deményezte, amely mindkét háborúzó fél sérültjeit ellátja. Ennek érdekében
1863. október 26-án Genfben megalapította a Vöröskereszt Nemzetközi Bizott-
ságát, amely 1876-ban a Vöröskereszt elnevezést kapta.

A humanitárius szabályokat tartalmazó genfi egyezmények
1. Az elsõ genfi egyezményt 1864. augusztus 22-én 22 ország – köztük Dánia,

Franciaország, Svájc, Spanyolország, Portugália – fogadta el, amely a hadra
kelt seregek sebesültjeinek, betegeinek védelmével, a hadifoglyokkal való
bánásmóddal, a polgári lakosok védelmével foglalkozik.

KATONAI ALAPISMERETEK

356

Példák az elfogott ellenséges katonák sorsáról
„1260-ban a tatárok ismét betörtek Magyarországba. IV. Béla kiverte õket, de ekkor sok foglyot 
vittek magukkal. Curzio Malaparte Kaputt c. regényében írja, hogy a tatárok foglyaikat élve 
összekötözték a halottakkal, hasat a hassal, arcot az arccal, míg csak a halott fel nem falta az élõt.”

Tarcai Béla: Vae Victis – adalékok a hadifogság történetéhez. http://bela.tarczai.hu/
hadifoglyok-a-tortenelemben/tarczai-bela-vae-victis/, 2009. március 18.

Hadifogolysors 1849-ben
1849-ben a magyar fogságba esett horvát katonák esetében általános irányelv volt, hogy a foglyokat
„katonai módon élelmeztessék” és szállásolják el. A napi élelmiszeradagjuk fél font marhahús 
és fél font kenyér volt. Drevenyák Ferenc kormánybiztos rendelete szerint: „a gazdasszonyok, ahol 
a foglyok szállásoltatnak, azoknak az ételt jól fõzzék meg, és a foglyok rendes ételekkel tartassanak…
ne hogy … a hadi foglyok a be állott idõ viszontagságai miatt szenyvedni kénteleníttessenek, …
felelõsségem alatt meghagyom, … mi szerint a helységekben tanyázó foglyokat a rendelet kézhez
vételével egy idõben a lakosságnál arányosan szállásolják be”

Horvát hadifoglyok 1848-49-ben a Tisza mentén.
http://leveltar.dunamuzeum.org.hu/ letoltes/ Horvat.pdf, 2009. március 20.

115a A Vöröskereszt hivatalos jelképei
a Vörös Kereszt a Vörös Félhold a Vörös Kristály

(http://www.voroskereszt.hu)

FELADAT: Nézzetek utána, hogy az egyes jelképek milyen népcsoportokhoz köthetõk!



2. 1906-ban fogadták el a hadifogoly ellátásról szóló egyezményt.
3. Az 1949. augusztus 12-én elfogadott egyezmény minõsül az alapegyez-

ménynek, amely a hadra kelt erõk sebesültjei, betegei és hajótöröttei hely-
zetének javításáról szól.

A hadviselés szabályait tartalmazó egyezmények
1. Hága, 1899. július 29. Az emberi testben könnyen szétlapuló golyók tilalma.
2. Hága, 1907. október 18. A tenger alatt önmûködõ aknák elhelyezésének ti-

lalma.
3. Genf, 1925. június 17. A fojtó- és mérges gázok, valamint a bakteriológiai

eszközök hadviselési célokra történõ használatának tilalma.
4. 1971. december 17. ENSZ Közgyûlési határozat a bakteriológiai és toxin-

fegyverek kifejlesztésének, elõállításának és tárolásának megtiltásáról és
megsemmisítésérõl.

5. Genf, 1980. október 15. Röntgensugárral ki nem mutatható repeszek, meg-
lepõaknák, gyújtófegyverek alkalmazásának betiltása, illetve korlátozása.

Az alábbi naplórészlet, amely példa lehet a genfi egyezmény szellemére, a
második világháborúban az angolok által õrzött hadifogolytáborban született.
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„Fel sem kelünk 1946. április 5-én, nem akarunk felesleges energiát pazarolni. Estefelé 
a szomszédos magyar táborból 700 fõ érkezik hozzánk. Õk sem gondolták és tudták, hová 
kerülnek. A felére leszállított élelemadag a következõkbõl áll: 25 dkg kenyér, 1,2 dkg vaj, 0,7 dkg 
margarin, 1,6 dkg cukor, 1,6 dkg marmeládé. Az itt járt vatikáni bizottság szerint nem tudni, 
mikor szállítanak haza bennünket. Kilátásba helyezték, hogy kb. egy hónap múlva. Az ajándék-
csomagokat most gyûjtik Spanyolországban, Franciaországban és Amerikában. Délután ismét 
a délelõtti munkahelyre kerülök hatodmagammal, de angol õr nélkül. Csendesen dolgozgatunk 
a dróton kívüli épületben, amikor odajön egy angol, és megkérdi, miért nincs velünk õr? 
Egyszerûen nem tudták megérteni, hogyan lehet a dróton kívül hat magyar, õrség nélkül, 
és még meg sem szöktek”

Dr. Szabó László, Miskolc HH 1994/8. http://mek.niif.hu/02200/02237/html/f02.htm#c22, 2009. március 19.

FELADATOK
1. Mikor kapott Henry Dunant Nobel-békedíjat?
2. Kutassák fel és olvassátok el Henry Dunant Solferinói emlék címû könyvét, amelyben

a solferinói borzalmakat írja le!
3. Soroljatok fel minél több érvet amellett, hogy a hadseregeknek érdemes betartania a

genfi és a hágai egyezmény elõírásait! Állítsátok fontossági sorrendbe az érveiteket!
4. Soroljátok fel, milyen fegyverek alkalmazását tiltják a hágai egyezmények? Válassza-

tok ki ezek közül kettõt, és gyûjtsetek meggyõzõ érveket a betiltásuk szükségessége
mellett!

5. A hágai és a genfi egyezmények szellemében vizsgáljátok meg a két világháború és
napjaink háborúinak jellemzõ vonásait!



116. A harcos megkülönböztetése és jellemzõi

FELADAT: Gondoljátok végig, hogyan különböztetnétek meg az ellenség fogságba esett tagjai
közül azokat, akiket humánus elbírálásban kell részesíteni? Mit gondoltok, a háborúban részt-
vevõk közül mindenkire egyformán vonatkoznak-e a genfi egyezmények elõírásai?

A harcos és a fegyveres erõk
A genfi egyezmények szerint a hadifogoly státusz csak a harcosokat illeti
meg. Ezért a harcos fogalmát és jellemzõit nemzetközi szinten egységes
szempontok szerint fogalmazták meg. Harcosnak minõsülnek a fegyveres
erõk tagjai, valamint az egyéb néphadnak a tagjai. A továbbiakban tisztázni
kell, hogy milyen szempontok alapján határozzuk meg egy állam fegyveres
erõit. A háborúban részt vevõ fél fegyveres erõinek csak az adott állam állam-
polgárai lehetnek a tagjai. Továbbá olyan szervezett csapatokból és alakula-
tokból kell állniuk, amelyek élén az alárendeltjeikért felelõs parancsnokok
vannak. Jellemzõjük a belsõ fegyelmi rendszer, amely biztosítja a harcok so-
rán a nemzetközi jog szabályainak betartását. Ez azonos a már tanult függel-
mi viszonyokkal.

A harcosok megkülönböztetésére az alábbi szabályok vonatkoznak
1. nyíltan kell viselnie fegyverét minden egyes katonai összecsapás során;
2. olyan szervezethez kell tartoznia, ahol érvényesülnek a függelmi viszonyok;
3. messzirõl megkülönböztethetõ jelvényt kell viselnie;
4. ismernie kell a genfi egyezmények elõírásait, és alkalmazkodnia kell a hábo-

rú törvényeihez és szokásaihoz.

Amennyiben a harcban részt vevõk betartják a fenti négy szabályt, fogságba
esés esetén joguk van arra, hogy hadifogolynak tekintsék õket. Ha nem tartják
be a szabályok valamelyikét, akkor ezen jogaikat elveszítik, és fogságba eséskor
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ÖSSZEFOGLALÁS
A nemzetközi hadijog céljai:
• A háborúk során csökkentse a felesleges szenvedést és áldozatok számát.
• Védje a polgári lakosság életét és vagyonát.
• Szabályozza a hadifoglyokkal és a sérültekkel kapcsolatos tennivalókat.
• Tiltsa be a felesleges szenvedést és pusztítást okozó hadviselési módokat és eszkö-

zöket.

1. Kiket nevezünk harcosnak, és miért van szükség a harcosok megkülönböztetésére há-
borúban?

2. Milyen jellemzõk alapján különböztethetjük meg a harcosokat?



nem illeti meg õket a kötelezõ védelem. Amennyiben kétséges, hogy az elfogott
személy harcosként vett részt a harcban, azt bíróságnak kell eldöntenie. Szin-
tén bíróság ítélkezik a harcban nem harcosként
elkövetett bûncselekmények ügyében.

Az egészségügyi személyzet és a lelkészek védelme
Az elõzõ fejezetben felsorolt genfi egyezmé-
nyek betartásához egyértelmûen el kell dönteni,
hogy az ellenség tagjaiból kik azok, akiket nem
szabad megtámadni. Olyan egyértelmû jelzé-
sekre van szükség, amelyek a nyelvi nehézsé-
gek esetén is megkülönböztetik a támadható
harcost az egyházi személyektõl, az egészség-
ügyi személyzet tagjaitól, és a polgári lakosság-
tól. Ez azért fontos, mert az egészségügyi sze-
mélyzet, és az egyházi személyek nem tartoz-
nak a fegyveres erõkhöz, nem támadhatók. Az õ
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Az 1949. augusztus 12-én kelt III. genfi egyezmény 4. cikke az alábbiak szerint határozza
meg, hogy ki minõsül hadifogolynak.
A jelen Egyezmény értelmében hadifoglyok a következõ csoportok valamelyikébe tartozó és 
az ellenség hatalmába jutott személyek:
1. Valamely összeütközõ Fél fegyveres erejének, valamint az ezen fegyveres erõk részét alkotó

néphadnak (milícia) és önkéntes csapattesteknek tagjai.
2. Az egyéb néphadnak (milícia) és önkéntes csapattesteknek tagjai, ideértve a szervezett 

ellenállási mozgalmak tagjait, ha azok valamely összeütközõ Félhez tartoznak és a saját 
területükön belül vagy azon kívül tevékenykednek, még ha ez a terület megszállás alatt áll is,
feltéve, hogy a néphad és az önkéntes csapattestek, ideértve a szervezett ellenállási 
mozgalmakat is, megfelelnek a következõ feltételeknek:
a) élükön oly személy áll, aki alárendeltjeiért felelõs;
b) meghatározott és messzirõl felismerhetõ megkülönböztetõ jelvényt viselnek;
c) fegyvereiket nyíltan viselik;
d) hadmûveleteikben a háború törvényeihez és szokásaihoz alkalmazkodnak.

3. A rendes fegyveres erõk ama tagjai, akik olyan kormány vagy hatóság szolgálatában állnak,
amelyet az õket fogva tartó Hatalom nem ismer el.

4. A fegyveres erõket kísérõ, de azoknak nem közvetlen részét alkotó személyek, mint a katonai
légi jármûvek polgári személyzetének tagjai, a haditudósítók, a szállítók, a katonák jólétérõl
való gondoskodással megbízott munka- és szolgálati egységek tagjai, feltéve, hogy engedélyt
kaptak azoktól a fegyveres erõktõl, amelyeknek kíséretéhez tartoznak, és amely erõk kötelesek
õket a csatolt mintához hasonló személyazonossági igazolvánnyal ellátni.

5. Az összeütközõ Felek kereskedelmi tengerészete legénységének tagjai, ideértve a parancs-
nokokat, a révkalauzokat és a tisztjelölteket, valamint a polgári repülés személyzetének 
tagjai, ha azok a nemzetközi jog egyéb rendelkezései értelmében nem részesülnek kedvezõbb 
elbánásban.

6. A meg nem szállt terület lakossága, amely az ellenség közeledtére önként ragad fegyvert, 
hogy szembeszálljon a benyomuló csapatokkal, és amelynek nem volt ideje rendes fegyveres
erõkké átalakulnia, ha fegyvereit nyíltan viseli és a háború törvényeit és szokásait 
tiszteletben tartja.

116a Egészségügyi ellátóhely 
az afganisztáni magyar táborban

FELADAT: Mi a szerepe a képen
látható vörös keresztnek?



feladatuk többek között a betegek és sebesültek ellátása, amelyet a harcok alatt
is végezni kell.

Az egészségügyi személyzet tagjai közé tartoznak:
• az összeütközésben részt vevõ felek katonai vagy polgári egészségügyi sze-

mélyzete, valamint a polgári védelmi szervezetek egészségügyi személyzete;
• a Vöröskereszt (Vörös Félhold, Vörös Oroszlán és Nap) nemzeti tagságai-

nak, és más nemzeti önkéntes segélyegyleteknek az összeütközésben részt
vevõ felek által elismert egészségügyi személyzete;

• az egészségügyi alakulatok, továbbá az egészségügyi szállítóeszközök egész-
ségügyi személyzete.

Az egyházi személyzet közé azok a katonai vagy polgári lelkészek tartoznak,
akik kizárólag hivatásukat gyakorolják és az összeütközésben részt vevõ fél:
• fegyveres erõihez;
• egészségügyi alakulataihoz vagy egészségügyi szállítóeszközeihez;
• polgári védelmi szervezeteihez tartoznak.

Az egészségügyi ellátó helyeket jól látható egyezményes jellel kell megje-
lölni.

117. A zsoldos, a kém és a terrorista jellemzõi
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FELADATOK
1. Gyûjtsétek össze, hogy a leckében felsorolt szervezeteknek melyek a jelképei!
2. Keressétek meg, hogy milyen megkülönböztetõ jelképet használnak a tábori lelkészek!
3. Nézzetek utána, hogy a Magyar Honvédségben a katonákat hogyan készítik fel a ha-

dijog szabályaiból!

ÖSSZEFOGLALÁS
A genfi egyezmények értelmében a hadifogoly státusz csak a harcosokat illeti meg.
A harcos jellemzõi:

A fegyveres erõk tagja, aki nyíltan viseli fegyverét a katonai összecsapások során.
A harcos hierarchikus szervezet tagja, ahol érvényesülnek a függelmi viszonyok.
Messzirõl megkülönböztethetõ jelvényt visel, továbbá ismeri és betartja a háború

törvényeit és szokásait.

1. Kik a zsoldos katonák?
2. Mi a feladata a kémeknek?
3. Milyen jogszabályok alapján vonhatók felelõsségre a terroristák?



FELADAT: Milyen szerepet játszottak, és milyen volt a társadalmi megítélése a magyar történe-
lem egyes korszakaiban a zsoldosoknak? Ismételjétek át, amit az A) fejezetben a terrorizmus-
ról tanultatok!

A zsoldos katonákról általában
A hadijogban nemzetközileg elfogadott jellemzõk alapján különböztetik meg
a zsoldost. Ha visszatekintetek történelmi tanulmányaitokra, láthatjátok, hogy
a magyar történelemben a zsoldosok a kor sajátosságai miatt pozitív szerepet
játszottak. Különösen igaz volt ez Mátyás király fekete seregére, és az utána kö-
vetkezõ évszázadok hadseregeire. A zsoldosok jól felkészült katonák voltak,
akik fizetésért (zsoldért) álltak az uralkodók szolgálatába, és hõsiesen küzdöt-
tek a harcmezõn. A XIX. századtól az általános hadkötelezettség bevezetésével
az állam a behívott katonáknak a zsoldosok fizetésénél sokkal kevesebb illet-
ményt adott. A zsoldos szó napjainkra negatív értelmet kapott, olyan személyt
jelent, aki kizárólag haszonszerzés céljából képes bármilyen cél érdekében
fegyvert fogni.

A zsoldos jellemzõi az alábbiak:
1. Ténylegesen részt vesz a harcokban, és kizárólag erre a célra toborozták.
2. Egyéni haszonszerzés céljából harcol, zsoldja jelentõsen meghaladja az

adott harcoló fél katonáinak fizetését.
3. Nem állampolgára a harcoló félnek, és nem tartozik annak fegyveres erejé-

hez sem.

Tehát akikre a fenti jellemzõk ráillenek, azok a genfi egyezmény szerint nem
tekinthetõk harcosnak. Ebbõl következõen elfogásukkor nem illeti meg õket az
a védelem, amely a hadifoglyokra vonatkozik.

A kémek jellemzése
A másik olyan fogalom, amely nemzetközileg egységes megítélés alá esik, a
kém. A kémkedés egyidõs a háborúskodással, mert az abban részt vevõ felek
mindig próbálták megismerni egymás szándékait. Napjainkban az ellenség
adatainak (pl. a haditechnikai eszközök száma, jellemzõ adatai, elhelyezkedé-
se, a katonák létszáma, kiképzettsége) megszerzésére irányuló tevékenységet
hírszerzésnek is nevezik. Amennyiben valaki az adatok gyûjtését a hadmûve-
leti területen titokban, polgári ruhában végzi, kémnek minõsül. Amennyiben
a kémet elfogják, nem illeti meg a hadifoglyoknak kijáró védelem. Fontos meg-
jegyezni, hogy amennyiben az ellenséges területen egyenruhában történik 
az adatgyûjtés, az nem tartozik a kémtevékenység kategóriájába. Ezt a felada-
tot a felderítõ katonák hajtják végre. Amennyiben megfelelnek a harcosokra
vonatkozó elõírásoknak, elfogásuk esetén megilleti õket a hadifoglyoknak ki-
járó védelem.
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A terror és a terrorizmus jellemzõ vonásai
1. Az egész társadalom számára sokkoló erõszak szándékos alkalmazása vagy

annak végrehajtásával történõ fenyegetés.
2. Célja különbözõ társadalmi, politikai, gazdasági vagy vallási követelések te-

jesítésének kikényszerítése.
3. Olyan módszerek és célpontok kiválasztása, amelyek lehetõséget teremte-

nek a médiaszereplésre, ezzel is maximalizálva az erõszak hatásait.
4. Célpontjai döntõen a civil lakosság vagy szimbolikus jelentõséggel bíró in-

tézmények, objektumok, személyek. A célpontok kiválasztásakor a fõ szem-
pont a propagandahatás maximalizálása. A nemzetközi jog illegitimnek te-
kinti a terrorcselekményeket, üldözi és bünteti azok elkövetõit.
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Az Egyesült Nemzetek Közgyûlése 54. ülésszakán, 1999. december 9-én fogadta el a terrorizmus
finanszírozásának visszaszorításáról szóló nemzetközi egyezményt. Az egyezmény aláírására 
a Magyar Köztársaság részérõl 2001. november 30-án került sor, és az egyezmény hazánkban
2002. november 14-én lépett hatályba. Az Országgyûlés ennek megfelelõen módosította 
a Büntetõtörvénykönyvet, és 5 évtõl 15 évig terjedõ szabadságvesztéssel fenyegeti azt, aki 
terrorcselekmény elkövetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat vagy gyûjt, illetõleg a terrorista 
csoport tevékenységét egyéb módon támogatja.

Az 1978. évi IV. törvény (Büntetõ törvénykönyv) 261. paragrafusa a terrorcselekmé-
nyekrõl az alábbiakat tartalmazza:
Aki abból a célból, hogy a) állami szervet, más államot, nemzetközi szervezetet arra kényszerítsen,
hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltûrjön, b) a lakosságot megfélemlítse, c) más állam 
alkotmányos, társadalmi vagy gazdasági rendjét megváltoztassa vagy megzavarja, illetõleg 
nemzetközi szervezet mûködését megzavarja, a (9) bekezdésben meghatározott személy elleni 
erõszakos, közveszélyt okozó vagy fegyverrel kapcsolatos bûncselekményt követ el, bûntett 
miatt tíz évtõl tizenöt évig terjedõ, vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendõ.

FELADATOK
1. Keressetek történelmi tanulmányaitok során megismert híres kémeket!
2. Nézzetek utána, hogy napjaink háborúiban hol harcolnak zsoldos katonák!
3. Keressetek visszaemlékezéseket az 1991-es Öböl-háborúban végzett felderítõ mû-

veletekrõl, olvassátok el azokat!
4. Elemezzétek az elmúlt évtized nagyobb terrortámadásait! Milyen közös jellemzõik

voltak?
5. Érveljetek amellett, hogy a 2001. szeptember 11-i támadás miért volt terrortámadás!

ÖSSZEFOGLALÁS
A zsoldos egyéni haszonszerzés céljából harcol, zsoldja jelentõsen meghaladja az adott
harcoló fél katonáinak fizetését. A zsoldos nem állampolgára a harcoló félnek, és nem
tartozik annak fegyveres erejéhez sem.

A kém az adatgyûjtést a hadmûveleti területen titokban, polgári ruhában végzi, és
nem tagja a fegyveres erõknek.



118. A hadifoglyokkal való bánásmód szabályai

FELADAT: Szabályozott volt-e a XIX. századig az elfogott ellenséges katonákkal szembeni
bánásmód? Keressetek példákat a foglyokkal történõ bánásmódra!

A harcképtelen ellenség védelme
Hadifogoly státusz csak a harcosokat illeti meg. Nemzetközi szerzõdésben rög-
zített fontos szabály a harcképtelen ellenség védelme, amely egyben a harco-
sok védelmének alapját is képezi. A nemzetközi hadijogi szabályok mellett az
általános emberi erkölcsi normák szerint sem szabad megtámadni a harcképte-
len ellenséget. Fogságba eséskor a védelem akkor illeti meg a harcost, amennyi-
ben passzív magatartást tanúsít.

Az alábbi esetekben harcképtelen egy személy:
1. A szembenálló fél hatalmában van, tehát már fogságba esett.
2. Egyértelmûen jelzi azt a szándékát, hogy megadja magát.
3. Sebesülése vagy betegsége következtében elvesztette eszméletét, vagy ma-

gatehetetlenné vált, és ennek következtében önvédelemre képtelen.

Hadifogolynak kell tekinteni minden harcost
vagy a harcos fegyveres alakulatát, amennyiben
igénylik a hadifogoly státuszt, tehát megadják
magukat.

A genfi egyezmény szerint a fogva tartó ál-
lam felelõssége elsõsorban az, hogy a hadifo-
goly életét, egészségét, testi épségét védeni kell.
Kiemelten fontos az emberséges bánásmód,
amely megkíméli õket a kínzástól, a megfélemlí-
tésektõl. Gondoskodni kell továbbá ingyenes el-
tartásukról, valamint orvosi ellátásukról.
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A zsoldos és a kém nem minõsülnek harcosnak, ezért elfogásuk esetén nem vonat-
kozik rájuk a genfi egyezmény.

A terroristák az egész társadalmat sokkoló erõszakos cselekményeket hajtanak vég-
re. A nemzetközi jog szerint a terroristákat üldözni kell.

1. Miért fontos a hadifoglyok sorsa, a velük történõ bánásmód szabályozása?
2. Mely feltételek teljesülése esetén válik egy harcos harcképtelenné?
3. Milyen jogaik vannak a hadifoglyoknak?
4. Milyen körülményeket kell biztosítani a hadifogolytáborban?
5. Mikor szûnik meg a hadifogság?

118a Iraki hadifoglyok 2003-ban



A hadifoglyokkal szembeni bánásmód legfontosabb szabályai az alábbiak:
1. A fogva tartó hatalom köteles összeállítani a hadifoglyok névjegyzékét.

A névjegyzék csak a családi és utónevet, a rendfokozatot, a születési idõ-
pontot és az anyakönyvi számot tartalmazhatja. A hadifogolytól kínzással
vagy más eszközökkel egyéb adat nem követelhetõ meg. A felsorolt adatok-
ról egy igazolványt állítanak ki, amely igazolja a hadifogoly státuszt.

2. Alapvetõ fontosságú a hadifoglyok egészségének és testi épségének a vé-
delme. Ezért olyan helyen kell elhelyezni õket, ahol nincsenek kitéve táma-
dásnak. A szálláshely kialakításánál figyelembe kell venni a nõk elhelyezé-
sének sajátosságait, a nemzetiségi, nyelvi szokásokat. Fontos szempont a
megfelelõ higiéniai körülmények biztosítása.

3. Minden hadifogolynak joga van vallásának szabad gyakorlására, a testgya-
korlásra.

4. A hadifogoly tisztek munkára nem kötelezhetõk. A munkára vezényelt ha-
difoglyoknak megfelelõ munkavédelem jár, és a munka kiválasztása esetén
figyelembe kell venni korukat, nemüket, testi és egészségi állapotukat.

5. A hadifoglyoknak joguk van a külvilággal való kapcsolattartásra, havonta
legalább két levelet és négy levelezõlapot küldhetnek, továbbá csomagot
kaphatnak.

6. Amennyiben a hadifogoly súlyosan megsebesül vagy súlyosan megbeteg-
szik, meg kell szüntetni hadifogságát, és haza kell szállítani.

7. Az ellenségeskedés befejezésekor a hadifoglyokat haza kell szállítani.

FELADAT: Az órán tanultak és a fenti idézet alapján vitassátok meg, hogy az USA és a NATO ter-
rorizmus elleni harcában milyen szempontok alapján lehet megkülönböztetni a terroristákat és
a harcosokat!
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„Nemrég két amerikai tetemet és öt hadifoglyot mutatott az iraki tévé. A hadifoglyok arcán 
halálos rettegés. Iszonyodva gondolok arra, hogy mit éltek meg és milyen napoknak néznek még
elébe. És aztán látnom kell az amerikai felháborodást. Amerika a genfi konvencióra hivatkozik.
Nemzetközi törvényszékkel fenyegetõzik arra az esetre, ha Irak nem tartja be a hadifoglyokra 
vonatkozó genfi konvenciót. Eszembe jut, hogy nemrég, az afgán háborúban az amerikai fél 
nem ismerte el, hogy katonák ellen harcol. Terroristáknak nevezte õket, az al-Káida embereit 
és az afgán hadsereg katonáit egyaránt, hogy kinyilváníthassa: rájuk nem vonatkozik 
a genfi konvenció.”

Eörsi István: Egy kérdés és egy válasz, Népszabadság, 2003. március 31.

Egy példa a japán hadsereg viszonyára a hadifoglyokhoz a második világháborúban.
„1942. szeptember 25-én 1816 brit hadifoglyot szállítottak a Lisbon Maru teherhajón a Kelet-
Kínai tengeren. A hajót találat érte, a japánok a hajó elhagyása elõtt bedeszkázták a fedélzeti 
nyílást, és hat fegyveres õrt hagytak hátra, hogy egyetlen fogoly se menekülhessen meg. 
A rabok 24 órán át ültek a sötét, levegõtlen kamrában, miközben a víz folyamatosan emelkedett,
ezután azonban egy kis csoportnak sikerült kitörni és ártalmatlanná tenni az õröket. 
Ezt követõen a foglyok mindannyian szerettek volna kitörni, a tolongás miatt azonban a hajó
megdõlt, és elkezdett süllyedni. Az egyik kamrában eltört a létra, és 70 fogoly szorult benn: 
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végig énekeltek, míg a hajó elsüllyedt. Mások mászás közben fulladtak meg. Sokaknak sikerült 
kijutni, és a vízbe vetették magukat. A vízben úszó foglyokra viszont a hajó körül cirkáló 
japán katonák lõttek egyfolytában. Aki megpróbált felmászni egy csónakra, azt visszadobták, 
és volt, akin egyszerûen áthajtottak.”

Vízalatti emlékmû lesz a világháborús tragédia helyszínén, 2007. május 24.
http://www.mult-kor.hu/ cikk.php?id=17488), 2009. március 22.

Hadifoglyok élete egy magyarországi, szovjetek által õrzött táborban, 1945-ben.
„A foglyokat a kétemeletes épületekben helyezték el. Az ébresztõt orosz idõ szerint hajnali 
5 órában határozták meg. Ekkor nálunk 3 óra volt. Felkelés után lehetett mosakodni, annak, 
aki oda fért a kevés számú csaphoz. Öltözködni nem kellett, mert ruhástól aludtunk. A reggeli 
feketekávé elfogyasztása után felsorakoztunk az épület elõtt a karámszerûen kialakított területen.
Itt töltöttük el a nap nagy részét, a földön ülve. Ebédre váltakozva 2 deciliter korpalevest vagy 
árpafõzeléket és fél kiló kenyeret kaptunk. Mozgásunkat a karám körbejárásával biztosították. 
Ekkor nézték meg, ki milyen erõben van, és osztályoztak: 1-tõl 5-ig minõsítettek. Az elsõ három
osztályzatúakat munkaképesnek minõsítették, a többieket betegnek. Július 6-án elterjedt a hír,
hogy az 1-2 osztályzatúakat Ukrajnába viszik, a 3-4-esek hazamehetnek. Július 8-án olvasták fel 
a karámban a hazamenõk névsorát. Én is benne voltam.”

Zsakó Nándor: A szovjet katonák által õrzött ceglédi hadifogolytábor, Budapest, HH 1994/6 hadtörténelmi levéltár.

FELADATOK
1. A három idézet alapján hasonlítsátok össze a második világháború és a mai háborúk

tulajdonságait, a genfi egyezmények betartásának helyzetét!
2. A „Híd a Kwai folyón” címû film alapján vitassátok meg, hogy a japán hadsereg ho-

gyan viszonyult a hadifoglyokhoz!
3. Kutassátok fel a vietnami háború néhány amerikai hadifoglyának visszaemlékezését!
4. Véleményetek szerint ma könnyebb-e betartani a genfi egyezményeket, mint az el-

múlt évszázadban?
5. Milyen hatással van a terrorizmus világméretû megjelenése és megerõsödése a genfi

egyezmények betartására?

ÖSSZEFOGLALÁS
A harcost fogságba esésekor megilleti a hadifoglyoknak kijáró védelem.
A harcképtelen személyeket nem szabad megtámadni. Vonatkozik ez arra is, aki már

fogságba esett, aki egyértelmûen jelzi, hogy megadja magát, vagy megsebesült.
A kötelezõen elkészítendõ névjegyzékhez csak a családi és utónevet, a rendfokoza-

tot, a születési idõpontot és az anyakönyvi számot szabad megtudni a hadifoglyoktól.
A szálláshelynek biztonságosnak kell lennie, figyelembe kell venni a nõk elhelyezésé-

nek sajátosságait, a nemzetiségi, nyelvi szokásokat.
A hadifoglyok kapcsolatot tarthatnak a családjukkal, havonta legalább két levelet és

négy levelezõlapot küldhetnek, és csomagot kaphatnak.
Ha súlyosan megsebesülnek vagy a harci cselekmények véget érnek, haza kell õket

szállítani.



119. A polgári lakosság védelme

FELADAT: Nézzetek utána, hogy milyen volt az élete a polgári lakosságnak Leningrádban a máso-
dik világháború során, valamint 1945-ben Budapesten és Berlinben az ostrom alatt!

A megkülönböztetés nélküli támadás tilalma
A polgári lakosság védelmére csak 1949-ben fogadtak el Genfben szabályokat.
Az elsõ világháborúban a polgári lakosságot – kivéve, ha a lakóhelyük a had-
mûveleti területen volt – nem érték támadások. A második világháborúban
a légierõ már elérte a teljes hátországot, így komoly pusztítást végzett mind a
polgári lakosságban, mind a létesítményekben. Példaként elég megemlíteni
Coventry, Drezda, Hirosima, vagy Nagasaki bombázását. A mai modern hadi-
technikai eszközökkel a Föld bármely pontja elérhetõ, ezért különösen fontos a
szabályozás betartatása. A polgári lakosság védelme általános, ami azt jelenti,
hogy õket tilos megtámadni. A támadásokat elsõsorban katonai célpontok ellen
kell folytatni. Az egyezmények szerint különösen tilos az úgynevezett megkü-
lönböztetés nélküli támadó tevékenység. Ez azt jelenti, hogy a támadásnak
nincs egyértelmûen kiválasztott katonai célpontja, továbbá olyan eszközt, vagy
harcmódot alkalmaznak, amelynek hatásait nem lehet csak a katonai célpont-
okra korlátozni.

A polgári lakosság és a javak védelme
A parancsnokoknak a következõ szempontokat kell figyelembe venniük annak
érdekében, hogy a támadás során a polgári lakosságot megóvják, és a polgári
javak épen maradjanak:
1. A támadás megindítása elõtt a rendelkezésükre álló minden lehetséges mó-

don meg kell gyõzõdniük arról, hogy a támadásra kijelölt célpontok nem
polgári személyek, vagy polgári javak.

2. Úgy kell kiválasztani a támadás eszközét és módját, hogy elkerüljék, vagy a
lehetõ legkisebbre csökkentsék az esetleges polgári áldozatok és sebesülé-
sek számát, és a polgári javakban okozott károkat.

3. Amennyiben a támadás megindítása után derül ki, hogy a támadás célja
nem katonai célpont, a támadást fel kell függeszteni.

4. Amennyiben a parancsnoknak lehetõsége van rá, a támadás elõtt értesítenie
kell a polgári lakosságot.

5. Fokozottan védeni kell azon javakat, amelyek a polgári lakosság létfenntar-
tását szolgálják.
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1. Mi teszi indokolttá a polgári lakosság védelmét háború esetén?
2. Elegendõ-e csak a lakosság testi épségének megóvása, vagy szükség van egyéb sza-

bályokra is?
3. A mai modern haditechnikai eszközökkel teljesesen megkímélhetõk-e a polgári lako-

sok egy háború során?



6. Mindkét félnek kötelessége, hogy a katonai
célpontok környékérõl eltávolítsák az ellen-
õrzésük alatt levõ polgári lakosságot, és
amennyiben az lehetséges, az anyagi java-
kat is.

7. Mindkét fél részérõl el kell kerülni, hogy sû-
rûn lakott területeken, azok közelében egész-
ségügyi, oktatási intézményekben katonai
célpontokat létesítsenek.

8. Tilos a polgári lakosság szándékos éhezte-
tése.

9. Tilos elpusztítani azon élelmiszerkészlete-
ket, az azok termelésére szolgáló mezõgaz-
dasági területeket, állatállományt, az ivóvíz
ellátást biztosító berendezéseket, amelyek a
polgári lakosság ellátását szolgálják.

10. Kiemelt védelem illeti meg azokat a mûemlé-
keket, mûvészeti alkotásokat, amelyek az
emberiség kulturális és szellemi örökségének
részét képezik. Ide tartoznak többek között a múzeumok és a templomok is.
Ennek érdekében tilos ezeket a katonai védelem érdekében felhasználni.

11. Védelem alá tartoznak az úgynevezett veszélyes erõk, például gátak, tölté-
sek. Áramszolgáltató atomerõmûvek ellen akkor sem szabad támadást in-
tézni, ha azok katonai célpontot képeznek. Amennyiben a támadás veszé-
lyes erõket szabadíthat fel, és ennek következtében súlyos veszteségeket
okozhat a polgári lakosság körében, a támadás tilos.
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119a Lakóház romjai Irakban
2003-ban

FELADAT: Képzeljétek magatokat
egy támadó parancsnok helyébe,
és tegyetek javaslatokat arra,
hogy a 2003-as irakihoz hasonló
háborúban miként tudnátok meg-
óvni a nagyvárosok polgári la-
kosságát a háború borzalmaitól!

FELADATOK
1. Nézzetek utána a történelemkönyvekben, hogy a második világháborúban mely ese-

tekben érték a polgári lakosságot és a mûemlékeket olyan támadások, amelyeket az
azóta elfogadott genfi egyezmények tiltanak!

2. Keressetek érveket és ellenérveket, hogy a 2008 decemberében kezdõdött gázai há-
borúban a felek mennyire tartották be a polgári lakosság védelmét szolgáló nemzet-
közi egyezményeket!

ÖSSZEFOGLALÁS
A polgári lakosság védelme általános, õket tilos megtámadni.
Különösen tilos a megkülönböztetés nélküli támadó tevékenység. Ez akkor valósul

meg, ha a támadásnak nincs egyértelmûen kiválasztott katonai célpontja vagy olyan esz-
közt, harcmódot alkalmaznak, amelynek hatásait nem lehet csak a katonai célpontokra
korlátozni.

A támadás megindítása elõtt a parancsnokoknak mérlegelniük kell a várható polgári
veszteségeket, mindent meg kell tenniük ezek csökkentése érdekében.



120. A hadviselés eszközeinek szabályozása

FELADAT: Mit gondoltok, miért kell napjainkban szabályozni a hadviselés eszközeit? Vélemé-
nyetek szerint milyen technikai változások indokolják a szabályozás szükségességét?

Az eddigi fejezetekben szó volt a hadifoglyok, a polgári lakosság és javak vé-
delmérõl, azonban a nemzetközi egyezmények a hadviselés eszközeit és mód-
szereit is szabályozzák, tiltják azon fegyverek, harceszközök alkalmazását,
amelyek mértéktelen sérülést és szükségtelen szenvedést okoznak. További na-
gyon fontos szempont a természet, a környezet megóvása a háborúk során, hi-
szen az emberiség jövõje szempontjából ennek nincs alternatívája.

A hadviselés eszközeinek szabályozása
• Az emberi testben ellapuló golyók betiltása.
• Fojtó vagy mérges gázok terjesztésére szolgáló lövedékek betiltása.
• A bakteriológiai és toxin fegyverek betiltása.
• A tenger alatti önmûködõ aknák elhelyezésének tilalma.
• A mértéktelen sérülést okozó vagy megkülönböztetés nélkül ható hagyomá-

nyos fegyverek betiltása.
• Az emberi szervezetben röntgensugárral ki nem mutatható repeszek betil-

tása.

A meglepõ aknák
A hadviselés eszközeinek szabályozásakor kiemelt figyelmet szenteltek a meg-
lepõ aknáknak. A meglepõ akna a nevébõl is következõen váratlanul lép mû-
ködésbe akkor, amikor egy személy látszólag teljesen veszélytelen tevékenysé-
get végez. Például egy gyermek játékbabát vesz fel a földrõl, vagy valaki
megmozdít egy sérült embert.

A szükségtelen szenvedések megakadályozása érdekében minden körül-
mények között tilos az alábbi területekkel kapcsolatba hozható, ilyen típusú
eszközök alkalmazása:
• Gyermekjátékok, továbbá minden olyan hordozható tárgy és termék, ame-

lyek táplálkozásra, egészségvédelemre, öltözködési célra vagy a gyermekek
oktatására szolgálnak.

• Nemzetközileg elismert mentességet biztosító jelvények, jelek vagy jelzések.
• Betegek, sebesültek vagy halottak, állatok vagy azok teteme.
• Egészségügyi objektumok, berendezések, felszerelések vagy szállítóesz-

közök.
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1. Alkalmazható-e korlátozás nélkül bármilyen fegyver és módszer a háborúban?
2. Milyen szabályok vonatkoznak a lelõtt katonai repülõgépek pilótáinak védelmére?
3. Melyek a meglepõ aknák?
4. Mi a különbség a hadicsel és a hitszegés között?



• Élelmiszerek.
• Egyértelmûen vallási jellegû tárgyak.

A hadviselés módjainak szabályozása
A háborúk során le kell gyõzni az ellenséget, ennek érdekében az egyes harco-
ló felek titokban tartják támadási céljaikat, különbözõ megtévesztõ tevékeny-
ségeket hajtanak végre a gyõzelem érdekében. A hadicsel alkalmazható a há-
borúban, azonban hitszegéssel tilos az ellenséget megölni, foglyul ejteni.
Hitszegésnek minõsül, ha az ellenségben bizalmat keltve, õt abban a hitben
tartják, hogy a fegyveres összeütközésekre vonatkozó nemzetközi jogi szabá-
lyok alapján védelem illeti meg.

NÉHÁNY PÉLDA A HITSZEGÉSRE

1. Fehér zászló kitûzésével megadás színlelése.
2. Sebesülés vagy betegség miatti harcképtelenség színlelése.
3. Polgári, nem harcos minõség színlelése.
4. A Vöröskereszt, a Vörös Félhold vagy a Vörös Kristály jelzések megtévesztõ

használata.

Fontos szabály, hogy tilos olyan parancs kiadása, hogy senki sem maradhat
életben. Tilos ilyen paranccsal az ellenséget fenyegetni, illetve a hadmûvelete-
ket ilyen alapon folytatni.

A veszélybe került repülõgép-vezetõk védelme
Tilos a veszélyben lévõ légi jármûbõl kiugró személyeket az ejtõernyõvel törté-
nõ ereszkedés közben megtámadni. Az ellenséges területen történt földet érés
után alkalmat kell nekik adni arra, hogy megadják magukat. Amennyiben a
földet érés után megadják magukat, hadifogoly státusz illeti meg õket. Az ejtõ-
ernyõs alakulatok katonáira a levegõben történõ ereszkedésük során ez a vé-
delem nem vonatkozik.
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FELADATOK
1. Keressetek példákat az ókor és a középkor háborúiból a hadicselre és a hitszegésre!
2. Keressetek példákat a II. világháborúból a hadviselés eszközeit szabályzó egyezmény

megsértésére!
3. Véleményetek szerint történt-e változás a II. világháború óta a szabályok betartásá-

ban?
4. Kutassátok fel az 1995. június 2-án Jugoszlávia felett bevetésen lelõtt F-16-os pilóta,

Scott O’Grady százados megmenekülésének történetét!



121. Háborús bûnök a II. világháború óta

Feladat: Nézzetek utána, hogy a II. világháború utáni nürnbergi perben milyen
vádpontok alapján ítélték el a náci Németország vezetõit!

Az elõzõ fejezetekben tanultakból háborús bûncselekménynek minõsül többek
között a polgári lakosság elleni erõszak, valamint a hadviselés módjairól és esz-
közeirõl szóló egyezmények megsértése. 

A XX. század sem volt mentes az emberiség elleni bûncselekményektõl.
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ÖSSZEFOGLALÁS
Nemzetközi egyezmények szabályozzák a hadviselés módját és eszközeit, ennek megfe-
lelõen tilos azon fegyverek, harceszközök alkalmazása, amelyek mértéktelen sérülést és
szükségtelen szenvedést okoznak.

Tilos a meglepõ aknák, a mértéktelen sérülést okozó vagy megkülönböztetés nélkül
ható hagyományos fegyverek alkalmazása, valamint a hitszegés.

1. Mit nevezünk háborús bûncselekménynek?
2. Történtek-e az elmúlt évtizedekben háborús bûncselekmények?
3. Mit tesz az ENSZ ezek megelõzésére és megtorlására?

121a A háborús bûnök felosztása

FELADAT: Nézzetek utána, hogy mit jelent az apartheid!

Nagy visszhangot váltott ki a vietnami háborúban történt alábbi eset:
„1968. március 16-án az „Americal” gyalogsági hadosztály 20. ezred 1. zászlóaljának 
C (Charlie) százada legalább 347, más becslések szerint 504 vietnami öreget, gyereket és nõt 
mészárolt le a dél-vietnami Sunmy településcsoport egyik falvában, My Laiban. Calley 
szakaszának egyik fiatal katonája minden elõzmény nélkül bajonettjével halálra szurkált 



A Nemzetközi Törvényszék mûködése
A délszláv háború befejeztével elkezdõdött a háborús bûnösök felelõsségre vo-
nása. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1993. május 25-én a 827. határozatával létre-
hozta a Nemzetközi Törvényszéket. A Nemzetközi Törvényszék kizárólag 
a volt Jugoszlávia területén 1991 óta elkövetett alábbi bûncselekményeket vizs-
gálja:
• az 1949. évi genfi egyezmények súlyos megsértése;
• a háború jogának és szokásainak megsértése;
• népirtás és emberiesség elleni bûncselekmények.

A Törvényszék kizárólag személyeket vonhat felelõsségre, eddig több pert
is lefolytatott. Az általa kiszabható legsúlyosabb büntetés az életfogytiglani
szabadságvesztés, a szabadságvesztés büntetések végrehajtására több állam is
kötött egyezményt az ENSZ-szel.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELME, SZERZÕDÉSES KATONÁK A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN

371

egy idõs férfit, majd egy másikat a kútba hajított és kézigránátot dobott utána. Pillanatokkal 
késõbb egy csapat katona imádkozó nõk és gyerekek csoportjára támadt, közeli fejlövésekkel 
kivégezve valamennyiüket.”

Király András Amerika egyik legsötétebb pillanata.
http://index.hu/kulfold/mylai5520/, 2009. március 23.

Az alábbi idézet Theodor Meron bírótól származik, és az 1990-es évek elején lezajlott
balkáni háborúban megtörtént béke elleni bûncselekményrõl szól:
„A boszniai szerb erõk népirtást követtek el, amikor a boszniai muszlimok, azaz a bosnyákok 
megsemmisítésére törekedtek. Céljuk a Srebrenicában élõ negyvenezer boszniai muszlim kiirtása
volt, egy olyan népcsoporté, amely az egész boszniai muszlim közösséget szimbolizálja. A férfi
muszlim foglyokat, katonákat, civileket, idõseket és fiatalokat megfosztották minden személyes
tárgyuktól, azonosításra alkalmas iratuktól, majd elõre megfontoltan és módszeresen kivégezték
õket, pusztán a hovatartozásuk alapján.”

http://hu.wikipedia.org/wiki/Srebrenicai_m%C3%A9sz%C3% A1rl% C3% A1s, 2009. március 22.

Az 1990-es évek elején lezajlott balkáni háborúban megtörtént polgári lakosság elleni
erõszakot mutat be az idézet:
„A boszniai kormány 1992 szeptemberében egy olyan közleményt bocsátott ki, amelybõl kiderül,
hogy az ország lakosságának 15%-át, azaz 200.000 embert az 1.500.000-bõl, koncentrációs 
táborokban tartanak fogva. A nõket és férfiakat elválasztották egymástól, de mindkét nem 
képviselõi fizikai és szexuális kínzásoknak voltak alávetve. Ide tartozott a nemi erõszak 
és a csonkítás is. Ugyanaz a közlemény 14.000 megerõszakolt nõrõl beszél. Ezeknek 14%-a 
7 és 18 év közötti, 57%-a 18 és 35 év közötti, 21%-a 35 és 50 év közötti, 7%-a pedig 
50 év feletti asszonyok.”

A nemi erõszak békeidõben és háborúban
http://ahet.ro/noi/jogos/a-nemi-eroszak -bekeidoben-es-haboruban-43-44.html), 2009. március 22.



122. Ismétlõ foglalkozás

� A nemzetközi hadijog célja, hogy a háborúk során csökkentse a felesleges
szenvedést és az áldozatok számát, védje a polgári lakosság életét és vagyonát,
szabályozza a hadifoglyokkal és a sérültekkel kapcsolatos tennivalókat, tiltsa
a felesleges szenvedést és pusztítást okozó hadviselési módokat és eszközöket.

� A genfi egyezmények értelmében a hadifogoly státusz csak a harcosokat il-
leti meg. A harcos nyíltan viseli fegyverét a katonai összecsapások során.
Olyan hierarchikus szervezethez tartozik, ahol érvényesülnek a függelmi vi-
szonyok, és messzirõl megkülönböztethetõ jelvényt visel. További jellemzõje,
hogy ismeri és betartja a háború törvényeit és szokásait.

� A zsoldos egyéni haszonszerzés céljából harcol, zsoldja jelentõsen megha-
ladja az adott harcoló fél katonáinak fizetését, nem állampolgára a harcoló fél-
nek, és nem tartozik annak fegyveres erejéhez sem. A kém az adatgyûjtést
a hadmûveleti területen titokban, polgári ruhában végzi, és nem tagja a fegy-
veres erõknek. Nem minõsül harcosnak, ezért elfogása esetén nem vonatkozik
rá a genfi egyezmény. A terroristák az egész társadalmat sokkoló erõszakos cse-
lekményeket hajtanak végre, céljuk követeléseik teljesítése.

� A harcost fogságba esésekor megilleti a hadifoglyoknak kijáró védelem. 
A harcképtelen személyeket nem szabad megtámadni. Vonatkozik ez arra, aki
már fogságba esett, aki egyértelmûen jelzi, hogy megadja magát, vagy meg-
sebesült. A kötelezõen elkészítendõ névjegyzékhez csak a családi és utónevet, 
a rendfokozatot, a születési idõpontot és az anyakönyvi számot szabad meg-
tudni a hadifoglyoktól. A szálláshelynek biztonságosnak kell lennie, figyelem-
be kell venni a nõk elhelyezésének sajátosságait, a nemzetiségi, nyelvi szoká-
sokat. A hadifoglyok kapcsolatot tarthatnak a családjukkal, havonta legalább
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ÖSSZEFOGLALÁS
A háborús bûncselekmények az emberiség elleni bûncselekmények egyik kategóriája, és
a genfi, illetve a hágai egyezményekben lefektetett szabályok megsértését jelentik.

A II. világháborút követõ nürnbergi perek óta az 1993. május 25-én létrehozott Nem-
zetközi Törvényszék jár el háborús bûncselekmények miatt.

FELADATOK
1. Nézzetek utána, hogy mi a különbség a hágai Nemzetközi Bíróság és a hágai Nemzet-

közi Törvényszék feladatai között!
2. Keressetek példákat az elmúlt ötven év helyi háborúiból háborús bûnök vagy kétes

esetek elkövetésére, és a tanultak alapján elemezzétek a történteket!
3. Gyûjtsétek össze a hágai Nemzetközi Törvényszék által meghozott eddigi ítéleteket!



két levelet és négy levelezõlapot küldhetnek, és csomagot kaphatnak. Ha sú-
lyosan megsebesülnek vagy a harci cselekmények véget érnek, haza kell õket
szállítani.

� A polgári lakosság védelme általános, õket tilos megtámadni. Különösen ti-
los a megkülönböztetés nélküli támadó tevékenység, Ez akkor valósul meg, ha
a támadásnak nincs egyértelmûen kiválasztott katonai célpontja, vagy olyan
eszközt, harcmódot alkalmaznak, amelynek hatásait nem lehet csak a katonai
célpontokra korlátozni. A támadás megindítása elõtt a parancsnokoknak mér-
legelniük kell a várható polgári veszteségeket, és mindent meg kell tenniük
ezek csökkentése érdekében.

� Nemzetközi egyezmények szabályozzák a hadviselés módját és eszközeit,
ennek megfelelõen tilos azon fegyverek, harceszközök alkalmazása, amelyek
mértéktelen sérülést és szükségtelen szenvedést okoznak. Tilos a meglepõ ak-
nák, a mértéktelen sérülést okozó, vagy megkülönböztetés nélkül ható hagyo-
mányos fegyverek alkalmazása, továbbá tilos a hitszegés.

� A háborús bûncselekmények az emberiség elleni bûncselekmények egyik
kategóriája, és a genfi, illetve a hágai egyezményekben lefektetett szabályok
megsértését jelenti. A II. világháborút követõ nürnbergi perek óta az 1993. má-
jus 25-én létrehozott Nemzetközi Törvényszék jár el háborús bûncselekmé-
nyek miatt.

123. Ismétlõ foglalkozás a D) fejezet anyagából

� A honvédelmi tevékenység lényege idegen hatalom fegyveres támadásának
elhárítása katonai erõvel, illetve a honvédség és a lakosság erre való felkészíté-
sét jelenti. Törvényeket az Országgyûlés alkothat. Ezek magas szintû jogsza-
bályok, betartásuk az állampolgárok részére kötelezõ. A törvények után a ren-
deletek következnek, amelyeket a kormány, a kormánytagok és az önkormány-

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELME, SZERZÕDÉSES KATONÁK A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN

373

FELADATOK
1. Milyen esetben illeti meg az elfogott katonát a hadifogoly státusz?
2. Milyen szabályok vonatkoznak a zsoldosra és a kémre elfogásuk esetén?
3. Milyen szabályok alapján dolgozhatnak a hadifoglyok?
4. Mire kell ügyelnie a parancsnoknak a támadás megindítása elõtt?
5. Soroljátok fel a veszélyes erõket!
6. Melyek a meglepõ aknák?
7. Fogalmazzátok meg a hadijog célját!
8. Ismertessétek a Vöröskereszt kialakulásának elõzményeit!
9. Ki a kém?
10. Mit nevezünk háborús bûncselekménynek?



zatok is alkothatnak. A honvédség belsõ szabályozási eszközei a szakutasítás, a
szabályzat és az intézkedés.

� Hadiállapot vagy idegen hatalom fegyveres támadásának közvetlen veszé-
lye esetén az Országgyûlés kihirdeti a rendkívüli állapotot. A szükségállapotot
az alkotmányos rend megdöntésére vagy a hatalom kizárólagos megszerzésére
irányuló fegyveres cselekmények, valamint fegyveresen vagy felfegyverkezve
elkövetett erõszakos cselekmények esetén vezetik be. A veszélyhelyzet elemi
csapást jelent, amely az élet-és vagyonbiztonságot fenyegeti, természeti vagy
ipari katasztrófa lehet. A megelõzõ védelmi helyzet a külsõ fegyveres támadás
közvetett veszélyét, vagy szövetségi kötelezettség teljesítését jelenti.

� A honvédelmi kötelezettségek az alábbiak: hadkötelezettség, polgári védel-
mi kötelezettség, honvédelmi munkakötelezettség és gazdasági-anyagi szol-
gáltatási kötelezettség.

� A Magyar Honvédség feladata a Magyar Köztársaság függetlenségének, te-
rületének, légterének, lakosságának és anyagi javainak külsõ támadással szem-
beni fegyveres védelme, a szövetségi és nemzetközi szerzõdésekbõl eredõ ka-
tonai kötelezettségek, békefenntartó és humanitárius feladatok teljesítése,
valamint közremûködés a nemzetközi terrorizmus elleni harc katonai felada-
tainak ellátásában.

� A Magyar Honvédség tényleges katona állományába tartoznak a hivatásos
katonák, a szerzõdéses katonák, a szolgálatot teljesítõ önkéntes tartalékos kato-
nák, a katonai felsõoktatási intézmény honvédségi ösztöndíjas, valamint szak-
képzésben részt vevõ hallgatói.

� A hivatásos állomány tagja az a tiszthelyettesi vagy tiszti rendfokozatú kato-
na, aki a katonai szolgálatot élethivatásként, határozatlan idõre vállalja. Szerzõ-
déses szolgálati viszony olyan személlyel létesíthetõ, aki beosztástól függõen
legalább 5, vagy 3 év idõtartamra vállalja a szolgálatot. A tartalékos állományba
békében az önkéntes tartalékosok tartoznak. Ösztöndíjas hallgató az a Zrínyi
Miklós Nemzetvédelmi Egyetemre felvételt nyert nappali tagozatos személy,
aki szerzõdést kötött a Honvédelmi Minisztériummal, és ösztöndíj szerzõdés
alapján végzi tanulmányait.

� A katona engedelmeskedjen elöljáróinak, sajátítsa el és gyakorolja be a harc-
ban végrehajtandó feladatokat. A katona köteles tiszteletben tartani a hadvise-
lésrõl és a háború áldozatainak védelmérõl szóló nemzetközi szabályokat.

	 A Magyar Honvédség állománycsoportjai a rendfokozat nélküliek, a tiszte-
sek, a tiszthelyettesek, a zászlósok, a tisztek, a fõtisztek és a tábornokok.
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 A napirend a katonai szervezet napi tevékenységének a parancsnok által
meghatározott kötelezõ idõbeosztása. A Magyar Honvédség ügyeleti szolgála-
ta a vezetõ ügyeleti szolgálatokból, illetve a vezetõ ügyeleti szolgálat aláren-
deltségében mûködõ ügyeleti szolgálatokból áll. Az ügyeleti szolgálatok fel-
adata, hogy biztosítsák a katonai szervezet folyamatos vezetését és szabályo-
zott mûködését.

� A függelmi viszony meghatározó elemei az elöljáró és az alárendelt. Az elöl-
járó joga és kötelessége az alárendeltek tevékenységének irányítása. A parancs
az elöljáró akaratának kinyilvánítása, a parancs végrehajtása kötelezõ.

� A katonák járandóságai jogszabályokban rögzített területeken pénzben
vagy természetben folyósított juttatások. A parancsnokok felelõsséggel tartoz-
nak azért, hogy alárendeltjeik járandóságaikat maradéktalanul és idõben meg-
kapják. Fontosabb járandóságok az illetmény, a megfelelõ elhelyezés, a ruháza-
ti, az élelmezési és az egészségügyi ellátás.

 A nemzetközi hadijog célja, hogy a háborúk során csökkentse a felesleges
szenvedést és az áldozatok számát, védje a polgári lakosság életét és vagyonát,
szabályozza a hadifoglyokkal és a sérültekkel kapcsolatos tennivalókat. Tiltsa
be a felesleges szenvedést és pusztítást okozó hadviselési módokat és eszkö-
zöket.

� A genfi egyezmények értelmében a hadifogoly státusz csak a harcosokat il-
leti meg. A harcos a fegyveres erõk tagja, aki nyíltan viseli fegyverét a katonai
összecsapások során. Olyan hierarchikus szervezethez tartozik, ahol érvénye-
sülnek a függelmi viszonyok, és messzirõl megkülönböztethetõ jelvényt visel,
ismeri és betartja a háború törvényeit és szokásait.

� A zsoldos egyéni haszonszerzés céljából harcol, zsoldja jelentõsen megha-
ladja az adott harcoló fél katonáinak fizetését, nem állampolgára a harcoló fél-
nek, és nem tartozik annak fegyveres erejéhez sem. A kém az adatgyûjtést a
hadmûveleti területen titokban, polgári ruhában végzi, és nem tagja a fegyve-
res erõknek. Nem minõsül harcosnak, ezért elfogása esetén nem vonatkozik rá
a genfi egyezmény. A terroristák az egész társadalmat sokkoló erõszakos cse-
lekményeket hajtanak végre.

� A harcost fogságba eséskor megilleti a hadifoglyoknak kijáró védelem.
A harcképtelen személyeket nem szabad megtámadni. Vonatkozik ez arra, aki
már fogságba esett, aki egyértelmûen jelzi, hogy megadja magát vagy megse-
besült. A hadifoglyokról kötelezõen elkészítendõ névjegyzék csak a családi és
utónevet, a rendfokozatot, a születési idõpontot és az anyakönyvi számot tar-
talmazhatja. A szálláshelynek biztonságosnak kell lennie, figyelembe kell venni
a nõk elhelyezésének sajátosságait, a nemzetiségi, és a nyelvi szokásokat. 
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A hadifoglyok kapcsolatot tarthatnak a családjukkal, havonta legalább két leve-
let és négy levelezõlapot küldhetnek, és csomagot kaphatnak. Ha súlyosan
megsebesülnek vagy a harci cselekmények véget érnek, haza kell õket szállítani.

� A polgári lakosság védelme általános, õket tilos megtámadni. Tilos a megkü-
lönböztetés nélküli támadó tevékenység, ami abban az esetben valósul meg, ha
a támadásnak nincs egyértelmûen kiválasztott katonai célpontja, vagy olyan
eszközt, illetve harcmódot alkalmaznak, amelynek hatásait nem lehet csak a
katonai célpontokra korlátozni. A támadás megindítása elõtt a parancsnokok-
nak mérlegelniük kell a várható polgári veszteségeket, és mindent meg kell
tenniük ezek csökkentése érdekében.

� Nemzetközi egyezmények szabályozzák a hadviselés módját és eszközeit,
ennek megfelelõen tilos azon fegyverek, harceszközök alkalmazása, amelyek
mértéktelen sérülést és szükségtelen szenvedést okoznak. Tilos a meglepõ ak-
nák, a mértéktelen sérülést okozó vagy megkülönböztetés nélkül ható hagyo-
mányos fegyverek alkalmazása, továbbá tilos a hitszegés.

� A háborús bûncselekmények az emberiség elleni bûncselekmények egyik
kategóriáját képezik, és a genfi, illetve a hágai egyezményekben lefektetett sza-
bályok megsértését jelentik. A II. világháborút követõ nürnbergi perek óta az
1993. május 25-én létrehozott Nemzetközi Törvényszék jár el háborús bûncse-
lekmények miatt.

124. Ellenõrzõ foglalkozás a D) fejezet anyagából

1. Ismertessétek, hogy mit szabályozott az elsõ genfi egyezmény!
2. Egészítsétek ki az alábbi fogalmat!

A harcosnak nyíltan kell viselnie ________________ minden egyes katonai összecsapás

során, olyan szervezethez kell tartoznia, ahol érvényesülnek a __________________

viszonyok, messzirõl megkülönböztethetõ _____________________ kell viselnie, és

alkalmazkodnia kell a háború törvényeihez és szokásaihoz.

3. Soroljátok fel a zsoldos három jellemzõ tulajdonságát!
4. Melyek a terrorcselekmények jellemzõ vonásai?
5. Egészítsétek ki az alábbi meghatározást!

Harcképtelen egy személy, ha a szembenálló fél ________________ esett, egyértel-

mûen jelzi azt a szándékát, hogy ________________ magát, sebesülése, vagy beteg-

sége következtében elvesztette eszméletét, vagy magatehetetlenné vált, és ennek

következtében ________________ képtelen.

6. Soroljátok fel a hadifoglyok elhelyezésére vonatkozó követelményeket!
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7. Milyen esetekben kell a hadifoglyokat hazaszállítani?
8. Melyik egyezmény szabályozza a polgári lakosság védelmét?
9. Milyen szabályok vonatkoznak az egészségügyi személyzet védelmére?

10. Soroljatok fel öt eszközt, amelyek alkalmazását nemzetközi egyezmények tiltják!
11. Mi a különbség a hadicsel és a hitszegés között?
12. Mikor jött létre és mi a feladata a Nemzetközi Törvényszéknek?
13. Egészítsétek ki az alábbi meghatározást!

A szükségállapot az alkotmányos rend ________________ vagy a hatalom kizárólagos

megszerzésére irányuló ________________ cselekményeket takarja, továbbá az állam-

polgárok élet- és vagyonbiztonságát tömeges mértékben veszélyeztetõ, fegyvere-

sen vagy felfegyverkezve elkövetett ________________ cselekményekre vonatkozik.

14. Írjátok le a rendfokozatok megnevezését!

15. Soroljatok fel négyet az alárendelt ügyeleti szolgálatok közül!
16. Egészítsétek ki az alábbi meghatározást!

A ________________ elöljáró annak a katonának a megnevezése, akit az állomány-

csoportjától függetlenül megillet az ________________ szemben a ________________

és a parancsvégrehajtás kikényszerítésének joga.

17. Egészítsétek ki az alábbi táblázatot!

18. Milyen elemekbõl áll a hivatásos és szerzõdéses katonák illetménye?
19. Fogalmazzátok meg a megelõzõ védelmi helyzet lényegét!
20. Soroljatok fel két honvédelmi kötelezettséget!
21. Mi a hadkötelezettség?
22. Soroljatok fel három példát a katonák jogviszonyának sajátosságaira!
23. Ki lehet szerzõdéses katona, soroljatok fel négy feltételt!
24. Melyik jogviszonyra vonatkozik a rendelkezésre állás?
25. Soroljatok fel három esetet, amikor az ösztöndíjas hallgatói jogviszony megszûnik!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELME, SZERZÕDÉSES KATONÁK A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN
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E) FEJEZETT Egészségügyi ismeretek

A fejezet azokat az ismeretek tartalmazza, amelyek az elsõsegélynyújtással, a
sérültek ellátásával kapcsolatosak és minden állampolgár számára nélkülözhe-
tetlen elméleti és gyakorlati tudást jelentenek. Megismerkedhettek a tömeges
sérülések esetén követendõ szabályokkal, a sérültek ellátásának sorrendjével.
A tananyag részletesen tárgyalja az életjelenségek vizsgálatát, bemutatja az új-
raélesztés végrehajtásának lépéseit. Megtanuljátok az ütõeres és vénás vérzé-
sek jellemzõit, ellátását, a törések és a ficamok felismerését és ellátását. Az utol-
só tárgykör bemutatja a harctéren megsérült katonák NATO elvek szerinti
ellátásának folyamatát az elsõsegélytõl, az elsõ orvosi ellátáson keresztül a hát-
országi rehabilitációs kezelésig.

A SÉRÜLTEK KIMENTÉSE

125. Feladatok a baleseti helyszínen, a sérültek osztályozása

FELADAT: Miért kell a füstölõ autóból kimentett sérültet elõbb elsõsegélyben részesíteni, és
csak utána mentõt hívni? Keressetek példát, amikor egy balesetben a gyorsan segítõ elsõse-
gélynyújtó mentette meg egy sérült életét!

Az elsõsegélynyújtás fontossága
A felgyorsult forgalom, a sok jármû és a figyelmetlenség együttesen sokszor
okoz manapság közlekedési balesetet. A balesetek megtörténte után a segítõ-
készség elmaradása vagy a sérültek helytelen ellátása további veszélyt jelent 
a baleset sérültjei számára. Sokszor az elsõsegélynyújtás kimerül abban, hogy 
a többi jármûvezetõ valamelyike értesíti a mentõket a balesetrõl, aztán tovább is
hajtanak. A másik rossz szokás az, hogy megállnak és körbeveszik a sérültet, de
nem mernek, vagy nem tudnak segíteni rajta. Elmarad a kimentés, a légútbiz-
tosítás és a vérzéscsillapítás is! A baleset helyszínén azonnal és szakszerûen kell
megkezdeni az elsõsegélynyújtást! Az ehhez szükséges alaptudást mindenki-
nek el kell sajátítani.

Teendõk baleseti helyszínen
Fontos, hogy a sérültek érdekében minden lényeges teendõt idejében elvégez-
zünk. Az is nagyon fontos, hogy mindezt helyes sorrendben tegyük. Jegyez-
zük meg a hat legfontosabb teendõ helyes sorrendjét: 

1. Milyen teendõink vannak egy baleset helyszínén?
2. Miért fontos az életveszély elhárítása?
3. Miért van szükség a sérültek osztályozására?
4. Mit nevezünk tömeges balesetnek?



1. a helyszín biztosítása, 
2. tájékozódás, 
3. életveszély elhárítása, 
4. mentõk értesítése, 
5. a könnyebb sérültek ellátása, 
6. a megérkezõ mentõk tájékoztatása.

Tekintsük át a hat teendõt részletesen!

A HELYSZÍN BIZTOSÍTÁSA

A baleseti helyszínt minden irányból jól láthatóan jelezni kell. Közlekedési bal-
eset esetében az egyik irányból egy vészvillogót mûködtetõ autóval, amely
egyben elfedi a sérültellátás helyszínét is, a másik irányból pedig egy féktávol-
ságon túlra (pl. közúton kb. 100 méterre) kihelyezett elakadásjelzõ háromszög-
gel. Harmadik irányból jelzõõrt kell kiállítani vagy újabb elakadásjelzõ három-
szöget kell kitenni. Mindezt csak fényvisszaverõ mellényben szabad elkezdeni!

TÁJÉKOZÓDÁS

A sérültek számáról, állapotáról, valamint az állapotuk súlyosságáról tájékozó-
dunk. Fel kell mérnünk a veszélyeket is, ami lehet robbanásveszély (folyik az
üzemanyag: benzin, gázolaj, gáz), tûzveszély (füstöl az autó: elektromos zár-
lat), dõlésveszély (az ütközésben sérült oszlop az autó felé dõl). Fel kell ismerni
az életveszélyt, így a légzés hiányát, az eszméletlenséget, a bõ vérzést, az erõs
fájdalmat stb.

ÉLETVESZÉLY ELHÁRÍTÁSA

A veszélyben levõ sérülteket ki kell menteni, és olyan helyre kell vinni, ahol
nem fenyegeti õket további veszély (épületbe, támfal mögé). Az életveszélyt el
kell hárítani (újraélesztés, légútbiztosítás, vérzéscsillapítás, rögzítés stb.). Ezek-
rõl részletesen is szó esik késõbb!

MENTÕK (SEGÍTSÉG) ÉRTESÍTÉSE

Segítséghívás akkor történik, ha egyedül vagyok a helyszínen. Ha van segítõm,
aki tud telefonálni, akkor a segítséghívás már a tájékozódás után megtörténik.
Ekkor már a sérültek számát, az esetleges mûszaki mentés szükségességét (be-
szorult sérült) is tudjuk jelezni.

TOVÁBBI SÉRÜLTEK ELLÁTÁSA, MEGÓVÁSA

Ekkor jut idõnk a könnyebb sérültek ellátására, így a végtagsérültek, megijed-
tek stb. elsõsegélyben részesítésére is. Óvni kell a sérülteket az esõtõl, a tûzõ
naptól, a kihûléstõl (és sajnos idõnként a tolvajoktól is).
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MENTÕK (SEGÍTSÉG) MEGÉRKEZÉSEKOR AZOK TÁJÉKOZTATÁSA

A tûzoltóknak mutassuk meg a tûz- és robbanásveszély helyét, a rendõröknek
mondjuk el, hogy melyik jármûvet ki vezette, ki hol ült, a mentõket tájékoztas-
suk a sérültek feltalálási és ellátás alatti állapotáról.

A sérültek kimentésének alapszabályai
A sérültek mentésekor körültekintõen kell eljárni. Ez nem könnyû, hiszen egy
baleset látványa zaklatott idegállapotot okoz. Vannak azonban olyan alapvetõ
szabályok, amelyeket még ilyen körülmények között is mindenkor be kell tar-
tani.

Ki kell menteni a sérültet az autóból, épületbõl stb., ha ott tûz, robbanás, ár-
víz, földrengés, dõlés (fa, oszlop, homokfal), híd-összeomlás, füst, vagy egyéb
veszély van. A kimentéshez a Rautek-féle mûfogást alkalmazzuk. A kimentést
gyorsan kell megtervezni és végrehajtani, hõsködni nem szabad, mert magunk
is veszélybe kerülhetünk.

Tilos kimenteni a sérültet az autóból, épületbõl stb., ha az beszorult, de
nincs a fenti veszélyek egyike sem. Minden ilyen esetben a tûzoltók feladata a
sérültek kimentése! Szükség esetén az életveszélyt ez esetben is el kell háríta-
nunk (így pl. vérzéscsillapítást alkalmazunk).

Tanácsos a sérültet kimenteni az autóból,
épületbõl stb., ha a sérülését ott ellátni nem tud-
juk. Így pl. egy kisautóban nem tudunk oldal-
fektetést vagy lábemelést alkalmazni.

Nem tanácsos a sérültet kimenteni az autó-
ból, épületbõl stb., ha a sérülését ott is el tudjuk
látni. Így pl. a mellkassérültet félig ülõ helyzet-
be tudjuk helyezni, s nem ázik meg az esõben.

A RAUTEK-FÉLE MÛFOGÁS KIVITELEZÉSE:
• álljunk a sérült mellé, kulcsoljuk össze a sérült

lábait a bokájánál (a törésgyanús láb alá kerül-
jön az ép láb),

• nyúljunk be mindkét kezünkkel egy-egy hón-
aljába, és egy kezét (legyen az ép) két helyen
fogjuk meg, így egyik kezünk a csuklóját, má-
sik kezünk a belsõ könyökét fogja, a másik ke-
ze lógjon,

• emeljük rá a sérültet a térdünkre és így húz-
zuk el, ekkor a sérült súlya a kezünkben, a tér-
dünkön és a sérült ép lábán támaszkodva há-
rom részre oszlik.

• húzzuk el biztonságos távolságra (kb. 25-30
méterre).

125b Tálcafogás

FELADAT: Társaitok segítségével
mutassátok be a fogásokat!

125a A Rautek-féle mûfogás



A sérültek osztályozása
A tömeges balesetek és a katasztrófák helyszínén alkalmazzuk. Azért szüksé-
ges, hogy a súlyos sérültek idõben kapjanak elsõsegélyt. A könnyû sérültek ne
foglalják le a mentésben résztvevõket, de idõben õket is ellássák. Ennek érde-
kében ellátási sorrendet alakítottak ki, és ennek alapján kell a sérülteket osztá-
lyozni és ellátni.

ELLÁTÁSI SORREND (IDÕFAKTOR) NORMÁL BALESETEKBEN

Példák hazai tömeges balesetre és katasztrófákra
Tömeges balesetrõl akkor beszélünk, ha egy idõben, egy baleseti helyszínen öt
vagy annál több súlyos sérült van. Katasztrófahelyzetrõl akkor van szó, amikor
egy meglepetésszerû esemény (pl. földrengés) áldozatainak ellátására a szer-
vezett polgári mentésben résztvevõk (mentõk, tûzoltók) nem elegendõek.

Az M0 autóúton szinte minden héten van tömeges baleset, mivel az út két szélén nem
épült meg a leállósáv, így veszélyhelyzetben nincs menekülési lehetõség.
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FSZ SÉRÜLÉS MEGNEVEZÉSE IDÕFAKTORA ELLÁTÁSUK KATASZTRÓFA

VAGY TÖMEGES BALESETBEN

1 hirtelen halál állapota 5 perc ellátása elmarad, csak a többi sérült 
nyaki ütõeres vérzés 3 perc ellátása után történhet meg  

2 ütõeres vérzés
10 perc

ellátása elsõdleges lesz
eszméletlen sérült 

3 visszeres vérzés
15 perc

ellátása másodikként történik meg 
égési sérülések 

4 hajszáleres vérzés
30 perc

ellátása harmadikként történik meg
mérgezések 

5 csont- és ízületi sérülések 60 perc ellátása negyedikként történik meg  

125c A szajoli baleset (MTI) 125d A balatonszabadi–sóstói baleset (MTI)

FELADAT: A tanultak alapján milyen sérülteket láttak el elõször?



A magyar vasút történetének egyik legsúlyosabb balesete a szajoli volt, amely 1994. de-
cember 2-án 16 óra 46 perckor történt: kisiklott a Szajol állomáson áthaladó, Nyíregyhá-
za és Budapest Nyugati pályaudvar között közlekedõ gyorsvonat második kocsija, majd
a kocsik kb. 110 km/h-s sebességgel egymásba, illetve az állomásépületbe rohantak. 27 fõ
a helyszínen életét vesztette, 4 fõ a kórházban halt meg, 52 fõ pedig kisebb-nagyobb sérü-
léseket szenvedett.

2003. május 8-án reggel Balatonszabadi–Sóstó és Siófok között, Barnai tér állomás kö-
zelében egy vasúti átjáróban összeütközött egy vonat és egy német turistabusz. A MÁV
információi szerint a fénysorompó mûködött. A balesetnek 33 halottja volt.

126. A sérültek kimentésének szabályai és sorrendje

FELADAT: Miért kell megvizsgálni a sérültet a mozgatása elõtt? Mondjatok két példát arra,
amikor a sérült kimentését szakképzett segítõkre (mentõk, tûzoltók) kell bízni!
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FELADATOK
1. Melyek az elsõ teendõk a baleseti helyszínen?
2. Keressétek meg a saját lakóhelyetek közelében azt a helyet, ahol a legtöbb baleset

történik! Nézzétek meg, hogy van-e elõtte kihelyezve balesetveszélyes helyszínre fi-
gyelmeztetõ tábla!

3. Milyen teendõk vannak egy baleset helyszínén? Soroljátok fel helyes sorrendben!
4. Mikor kerül sor a sérültek osztályozására? Miért?
5. Melyik idõfaktor sérültjeit kell elsõként ellátni tömeges balesetben?
6. Keressetek példát vasúti katasztrófára (idõpont, helyszín, körülmények, okok)!

ÖSSZEFOGLALÁS
A baleseti helyszínen elvégzendõ teendõk helyes sorrendje:
• A helyszín biztosításával kezdünk, majd tájékozódunk.
• A veszélyek elhárítása után mentõt és segítséget hívunk.
• A további sérülteket ellátjuk, megvárjuk a mentõket és a segítõket.

A kimentést a Rautek-féle mûfogással végezzük (a legtöbb esetben ez a tûzoltók fel-
adata).

Soha ne feledkezzünk meg az életveszély elhárításáról!
A sérültek ellátása az idõfaktorok szerint történik: baleseti ellátásnál az 1-5-ig sor-

rendet alkalmazzuk, katasztrófákban és tömeges balesetben az elsõ faktor a végére
marad.

1. Hogyan lehet egy balesetben sérült személyt mozgatni?
2. Mit nevezünk kimentésnek?
3. Miért fontos a sérültek kimentése?
4. Mikor kell a kimentést a tûzoltókra bízni?



Szempontok a sérültek kimentésének megszervezéséhez
A baleset helyszínén törekedni kell a határozott, segítõkész és célirányos maga-
tartásra. Elsõsegélynyújtó tevékenységünk megkezdésekor több dolgot is fi-
gyelembe kell venni:
1. Hány sérült van, milyen az állapotuk?
2. Van-e tûz-, robbanásveszély?
3. Van-e életveszélyben sérült?
4. Van-e beszorult sérült?
5. Hány fõ segítõre lehet számítani, mennyire járatosak a segítségnyújtás-

ban?
6. Mennyi idõ múlva érkezik meg a segítség?

A sérültek száma és állapota
Minden sérültet meg kell tekinteni (sok esetben a vizsgálatra nincs idõ), és az
idõfaktorok szerint be kell sorolni az ellátásuk idejét (pl. eszméletlen fejsérült:
2. kategória, 10 percen belüli ellátásra szorul). Ezek után a segítõk között ki kell
osztani az ellátási feladatokat.

Veszélyben lévõ sérültek
A veszélyben lévõ sérültek kimentésérõl azonnal gondoskodnunk kell. Pél-
dául, ha az épületben gázszag van, a gyors szellõztetés után a sérültet mielõbb
ki kell menteni a szabadba, az épülettõl távol. Tilos a sérültet mozgatni, ha nincs
körülötte veszélyes állapot, ekkor bízzuk a sérült elszállítását és ellátását a szak-
emberekre!

A kimentés kivitelezésére használható módszerek:
1. Rautek-féle mûfogás. A legtöbb esetben, de fõként autóból való mentéskor

jól használható.
2. Tálcafogás (3 fõ szükséges a kivitelezéséhez). Súlyos sérültek mozgatására

szolgál. Olyan sérült estén, akit normális esetben nem mozgatnánk, de a ve-
szélybõl ki kell menteni.

3. Ponyvára vagy fóliára fektetés. Havon és homokon könnyen alkalmaz-
ható.

4. Ajtólapra vagy ágyra fektetés. Fõleg épületbõl történõ mentéskor alkalmaz-
zuk.

5. Speciális egyedi módszerek. Ilyen a vízbõl mentés (vízimentõk) vagy áram-
körbõl, barlangból, sziklafalról stb. kimentés (speciális mentõk). Ilyen ese-
tekben csak nagy gyakorlattal rendelkezõ mentõk végezhetik a kimentést! 
A gyors segítõ szándék a mûszaki mentés kérése elõtt egy-egy alkalommal
hasznos lehetet. Például áramtalanítással a közvetlen életveszély megszün-
tethetõ.
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Életveszélyes állapotú sérültek ellátása
Az életveszélyre utaló jeleket fel kell ismerni:
a) nincs légzés és/ vagy keringés,
b) a sérült eszméletlen (él, de a fájdalom-ingerekre nem reagál),
c) erõsen vérzik vagy nagy felületen sérült a teste stb.
E sérültek ellátását haladéktalanul meg kell kezdeni!

Beszorult sérültek ellátása
A beszorult sérültek kimentése elsõsorban a tûzoltóság feladata. Amennyiben a
beszorult sérült veszélyben van, és a tûzoltóság megérkezéséig az állapota sú-
lyosan rosszabbodhat (pl. füstben fuldoklás) vagy végzetessé válhat (pl. a kocsi-
ban megéghet), akkor a kimentést a bátor elsõsegélynyújtónak szükséges meg-
próbálni. Lehetõség szerint mindezt a saját testi épsége kockáztatása nélkül.

Leggyakoribb esetek az autóban: a láb a pedálok közé, a mellkas a kormány
és az ülés közé szorulhat. Az autóból lehetõleg hátrafelé húzzuk ki a sérültet 
(a hátsó ablak betörése után), mert így akadálymentesen tudjuk kimenteni. Se-
gítséghíváskor a kimentés szükségességét és okát jelezzük!

Segítõk száma és elosztása
A legideálisabb eset az, ha minden sérültre jut egy segítõ, vagy elsõsegélynyúj-
tó. A balesetek nagyobb részében ez így is van. Ha azonban a segítõ kevés és
sok a sérült, akkor úgy kell eljárni, hogy elsõként az életveszélyes állapotú sé-
rültek kapjanak segítséget, majd ez után a könnyebb sérültek (a korábban
megismert idõfaktorok szerint).

A segítõk elosztásáról a kárhely-parancsnok dönt. Õ az a személy, aki a leg-
magasabb egészségügyi végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik: például
egy mentõtiszt, orvos vagy egy gyakorlott elsõsegélynyújtó. Feladata minden
mentési feladat irányítása (pl. a segítõk eligazítása, a sérültek ellátásának idõ-
faktorok szerinti megszervezése).
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126a A légzés vizsgálata

FELADAT: Alakítsatok párokat, és gyakoroljá-
tok a légzés vizsgálatát!

126b A keringés vizsgálata

FELADAT: Alakítsatok párokat, és gyakoroljá-
tok a keringés vizsgálatát!



A segítség megérkezésének várható ideje
A mentést a mentõszolgálatnak úgy kell megszervezni az ország egész terüle-
tén, hogy a bajba jutottak 15 percen belül szaksegítséget kapjanak. A mentõk
megérkezéséig az elsõsegélynyújtók feladata a sérültek kimentése és ellátása.
Hazánkban sokan rendelkeznek elsõsegélynyújtó vizsgával. Így például min-
den gépjármûvezetõ, valamint a munkahelyeken 10 dolgozónként 1 fõ elsõse-
gélynyújtó vizsgával rendelkezik.

Amennyiben a mentõk megérkezése hosszabb idõt vesz igénybe (köd van,
havazik, hegyi túrán vagyunk stb.), akkor alkalmi sérültgyûjtõ helyet kell ki-
jelölnünk, ahol meg tudjuk óvni a sérülteket az idõjárás viszontagságaitól és a
további sérülésektõl. Ilyen védett hely alakítható ki például egy támfal mögött,
egy buszváró bódéban vagy egy sátorponyva alatt.

127. A sérültek és betegek mozgatása, fektetési módjai

FELADAT: Miért kell a sérültek mozgatását az elsõsegélynyújtóknak is ismerniük? Mondjatok
egy olyan, általatok látott esetet, amikor a sérült mozgatására szükség volt!
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FELADATOK
1. Mikor beszélünk beszorult sérültrõl?
2. Milyen módszerek használhatók a sérültek kimentésére?
3. Soroljatok fel olyan sérüléseket, amelyek az életveszélyes állapotra jellemzõek!
4. Milyen feladatai vannak a kárhelyparancsnoknak?
5. Kinek kell rendelkeznie elsõsegélynyújtó vizsgával?

ÖSSZEFOGLALÁS
A baleseti helyszínen segítségnyújtáskor figyelembe kell venni:
• a sérültek számát és állapotát;
• külsõ veszély vagy életveszély lehetõségét;
• a beszorult sérült helyzetét és állapotát;
• a segítõk számát, felkészültségét és megérkezésük várható idejét.
A sérültek kimentésére használható módszerek:
• Rautek-féle mûfogás, tálcafogás;
• alkalmi eszközök alkalmazása: ponyva, fólia, ágy, ajtólap;
• speciális módszerek: vízbõl, barlangból stb. történõ mentések.

1. Miért fontos a sérültet mielõbb lefektetni?
2. Mi a különbség a beteg és a sérült között?
3. Hogyan lehet egy bokasérült embert mozgatni?
4. Mikor nem tanácsos a sérültet mozgatni?



A sérültek elszállításának lehetõségei
A sérültek mozgatásának megszervezésekor figyelembe kell venni azt, hogy a
baleset helyszíne hogyan közelíthetõ meg, a sérültek mennyire mozgathatók,
hány fõt és milyen technikai felszereléseket tudunk használni.

Modern korunkban a légimentés már mindennapossá vált. Így egy-egy sú-
lyos vagy nehezen megközelíthetõ sérültet mentõhelikopterrel mentenek. Így
láthatunk légimentést autópályáról vagy hegyi-balesetbõl. A legtöbb esetben
azonban még mindig mentõautóval történik az ellátás.

Az elsõsegélynyújtók feladatai a mentõk megérkezéséig

A SÉRÜLTEK ÁLLAPOTÁNAK FELMÉRÉSE

Az életjelek (légzés, keringés) vizsgálata, ha nincsenek életjelek, az újraélesz-
tést haladéktalanul meg kell kezdeni.

Az eszmélet vizsgálata (fájdalom ingerre reagál-e), ha a sérült nem reagál,
átjárható légutakat kell biztosítani.

Törések, sérülések vizsgálata (pl. mozgatható-e), ha nincs kizáró ok, az ol-
dalfektetést kell alkalmazni.

Fontos annak a megállapítása, hogy lehet-e a sérültet mozgatni. Nem oko-
zunk-e a mozgatással maradandó károsodást vagy életveszélyt?

Ennek eldöntéséhez a következõ sérülések lehetõségét kell megvizsgálni:
1. nyakcsigolyatörés – a 6 nyakcsigolyát kell végig tapogatni;
2. sorozat-bordatörés, három vagy több borda törött – meg kell nézni, hogy

emelkedik-e a mellkas mindkét oldalon;
3. nyílt hasi sérült – a hasfal is megsérül, így az vérzik (pl. szúrt sebzés, vagy

mély vágás);
4. csípõ- vagy medencetörés – ennek jele lehet, hogy a két csípõlapát nem egy

magasságban van, vagy külön mozog, idõs korban a lábfej kifelé fordul, és 
a láb megrövidül;

5. combcsonttörés – kezünket a comb külsõ oldalán végighúzva észlelni tud-
juk a törésre utaló nagy deformitást;

6. gerinctörés – erre utalhat, ha a lábfejek kifelé fordulnak, amikor a sérült ke-
mény kõre vagy csõre esett, vagy magasból zuhant le, erre az eshetõségre
mindig gondolni kell;

7. égési sérülés nagy testfelületen – ha a testfelület legalább 40%-a megégett;
8. polytrauma – két testüregi vérzés, egy testüregi vérzés és két csöves csont

együttes törése esetén (pl. hasüregi és koponyaûri vérzés együttesen).

Ha a fenti sérülések kizárhatóak, csak akkor szabad mozgatni a sérültet!
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A SÉRÜLT MOZGATÁSÁRA ALKALMAZHATÓ MÓDSZEREK

1. „Gólya viszi a fiát” módszer: a szemben lévõ segítõk megfogják egymás ke-
zét, erre ül a sérült, aki a segítõk vállát fogja, és elõre dõl.

2. Tûzoltófogás: a segítõk megfogják a saját csuklójukat, másik kezükkel a se-
gítõtársuk szabad csuklóját és ezzel zárul egy négyszög, amibe beleül a sé-
rült. Az elõzõnél biztosabb fogást biztosít, viszont ebben az esetben gyorsab-
ban elfáradnak a segítõk.

3. Alkalmi hordágy: a helyszínen található felszerelésekbõl készül, így például
két hosszú rúd és sátorponyva összekötésébõl.

4. Tálcafogás: három fõ hat tenyérrel alátámasztja a sérültet, a három elhajlít-
ható ízület (nyak, csípõ, térd) alatt és fölött. A fejnél lévõ ad vezényszavakat
az emelésre és a letételre. A csípõhöz kell a legerõsebb segítõ, mert ott a leg-
nagyobb az emelendõ súly!

5. Heveder, vagy gurtni: a kis helyen tárolható hevederbõl ülõkét lehet hajtani
és a sérültet ráhelyezni. Így a hátunkra tudjuk venni, és egyedül szállíthat-
juk. A gurtniból szintén ülõkét hajthatunk, amit 2 fõ tud mozgatni úgy, mint
a bútorszállítók.

6. Rautek-féle mûfogás: ezzel a módszerrel egy és két fõ is sikeresen tudja
mozgatni a sérültet.

7. Gerincágy: két könnyûfém félágyat lehet összecsatolni, ezáltal nehezen
megközelíthetõ helyekrõl lehet kihozni a sérültet, illetve komoly törések
rögzítésére alkalmas.

8. Vákuummatrac: egy habkönnyû ágy, teli kis golyókkal, ebbe rögzül bele tel-
jes testével a beteg. Amikor a golyók közül a levegõt kiszívjuk, az gipsz ke-
ménységûre változik.

9. KED mellény: gépjármûbalesetekben a roncsba szorult sérült kimentésére,
majd szállítására alkalmas, gerinc- és nyaksérülés esetén.

Fektetési módok sérültek ellátásakor
A fektetési módok elsõsorban a sérültek állapotromlásának megállítására, illet-
ve állapotjavulásuk elõsegítésére szolgáló eljárások. Ezeket az elsõsegélynyúj-
tónak mielõbb alkalmaznia kell a sérült megmentése érdekében.
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127a Nem nyúlok hozzá, a talált helyzetben rögzítem

Alkalmazzuk minden olyan esetben, például nyakcsigolyatörés esetén, amikor
a sérült mozgatása tilos. A légút-biztosításról ekkor sem szabad megfeledkezni!
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127b A Gábor-féle stabil oldalfekvõ helyzet (Dr. Gábor Aurél mentõorvos nevéhez fûzõdik)

FELADAT: Párokban gyakoroljátok a képen látható oldalfekvõ helyzetet!

Alkalmazzuk minden olyan esetben, amikor a sérült mozgatása szükséges.
A légútbiztosításról ekkor sem szabad megfeledkezni!

127c Hason fektetés, alátámasztott homlokkal és mellkassal

FELADAT: Alakítsatok párokat, és a tanteremben található szükségeszközökkel gyakoroljátok
az ábrán látható fektetési módot!

Alkalmazzuk minden olyan esetben, amikor a sérültnél a stabil oldalfekvõ
helyzet végrehajtása tilos (például eszméletlen orrcsont-törött esetében). Így
arckoponya törés esetén is (járomcsont, orrcsont, állkapocs), mivel pont erre
támaszkodna az oldalfekvésben. A légút-biztosításról ekkor sem szabad megfe-
ledkezni!

127d Megemelt fejjel történõ hanyatt fektetés

Alkalmazzuk minden olyan esetben, amikor a sérült eszméleténél van, és a fej-
sérülését már elláttuk. Minden vérzõ sebet ellátásuk után a szívnél magasab-
ban rögzítünk, hogy a seb ne vérezzen újra. Így a fejsérülésnél a fejet, kézsérü-
lésnél a kezet, illetve lábsérülésnél a lábat emeljük meg.
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127e Félig ülõ helyzet biztosítása

FELADAT: A tanteremben található szükségeszközökkel gyakoroljátok az ábrán látható fekte-
tési módot!

Alkalmazzuk minden olyan esetben, amikor a sérült nehezen veszi a levegõt,
vagy fullad. Így a bordatörések és mellkassérülések esetén is, mivel pont erre
támaszkodik a sérült a fekvéskor. A fulladó beteg lábát tanácsos lógatni!

127f Ájult beteg fektetése

A hirtelen ájulás oka lehet a levegõ hiánya, a hosszas állás, a tömeg, továbbá a
vérnyomás, vagy a vércukorszint csökkenése, sokk egy rossz hír hallatán, vagy
a vér látványától. A beteget ilyenkor mielõbb le kell fektetni és a lábait magasra
kell emelni: így jut gyorsan friss vér az agyba. 10-15 perces fektetés, folyadék és
cukorpótlás után az állapot teljesen rendezõdhet. Ha nem, betegnek kell tekin-
teni, és orvosi segítséget kell kérni.

127g Sokkos beteg fektetése

Alkalmazzuk minden olyan esetben, amikor a beteg sápadt, hidegverejtékes,
sok vért/ folyadékot vesztett, vagy nagy fájdalma van. Sápadtsága egyre nõ, tu-
data zavarttá válhat. Minden bõ vérzés után e fektetési módot alkalmazzuk.
Oka az, hogy a mentõk megérkezéséig vér folyik a létfontosságú szerveihez
(szív, tüdõ, agy), és ez 10-15 percre egy palack csoport-azonos vért pótol. Ezt a
folyamatot önvéradásnak nevezzük (auto-transzfúzió).



Ki a sérült és ki a beteg?
Sérült az a személy, akinek a lágyrésze, vagy a csont és ízületi rendszere megsé-
rült, és ezáltal külsõ vagy belsõ vérzése alakult ki. Így pl. egy vágott seb a ké-
zen, lórúgás utáni keményedõ has, vagy törésgyanús duzzanat a bokán.

Beteg az a személy, akinek az egészségkárosodását nem sérüléses eredetû
esemény okozta. Így pl. ájulás, ami nem rendezõdik (betegség is lehet a hátte-
rében), mellkasi fájdalom panasza (szívbetegség is okozhatja), vagy egy lázas
állapot (tüdõgyulladás állhat a hátterében).

128. Ismétlõ foglalkozás

� A baleseti helyszín teendõinek helyes sorrendje:
• A helyszín biztosításával kezdünk, majd tájékozódunk.
• A veszélyek elhárítása után mentõt és segítséget hívunk.
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127h Hanyatt fektetés térdben és talpban alátámasztott lábakkal

FELADAT: Alakítsatok párokat, és a tanteremben található szükségeszközökkel gyakoroljátok
az ábrán látható fektetési módot!

Alkalmazzuk minden olyan esetben, amikor tompa hasi sérülés érte a sérültet,
ha hasi görcsei vannak, ha a hasát fájlalja, és hasa egyre keményebb tapintású.
A sérült bõre sápadt, hideg és verejtékes. A sérültet mielõbb mentõvel kórház-
ba kell szállítani.

FELADATOK
1. Mikor mozgatható a sérült?
2. Milyen sérültmozgatási módszereket ismertek?
3. Soroljátok fel azokat a tennivalókat, amelyek az elsõsegélynyújtók elsõ feladatai!
4. Mire szolgál a vákuum-matrac?
5. Mutassatok be két fektetési módot!

ÖSSZEFOGLALÁS
A baleseti sérült mozgatása tilos nyak, vagy gerinctörések esetén, mellkas, vagy nyílt hasi
sérülés gyanújakor, medence, vagy combcsonttöréskor, nagy égés és polytrauma esetén.

A sérültek mozgatásának módszerei és eszközei: gólya viszi a fiát, tûzoltófogás,
Rautek-féle mûfogás, tálcafogás, KED mellény, vákuum-matrac, gerincágy.

A sérültek fektetési módjait a sérülésük jellege határozza meg.



• A további sérülteket ellátjuk, majd megvárjuk a mentõket és a segítõket.
• A kimentést Rautek-féle mûfogással végezzük, de a legtöbb esetben ez a tûz-

oltók feladata. Soha nem feledkezzünk meg az életveszély elhárításáról!

� A baleseti helyszínen segítségnyújtáskor figyelembe kell venni:
• A sérültek számát és állapotát.
• Külsõ veszély vagy életveszély lehetõségét.
• A beszorult sérült helyzetét és állapotát.
• A segítõk számát, felkészültségét és várható megérkezésük idejét.

� A sérültek ellátása az idõfaktorok szerint történik:
• Baleseti ellátásnál az 1–5 sorrendet alkalmazzuk.
• Katasztrófákban és tömeges balesetben az elsõ faktor a végére marad.

� A baleseti sérült mozgatása az alábbi esetekben tilos:
• Nyak- vagy gerinctörések esetén.
• Mellkas- vagy nyílt hasi sérülés gyanújakor.
• Medence- vagy combcsonttöréskor.
• Nagy égés és polytrauma esetén.

� A sérültek mozgatásának módszerei és eszközei az alábbiak:
• Gólya viszi a fiát, tûzoltófogás.
• Rautek-féle mûfogás, tálcafogás.
• KED mellény.
• Vákuummatrac.
• Gerincágy.

� A sérültek fektetésének lehetõségei:
• Stabil oldal, félig ülõ helyzet stb.
• Ájulás, sokk, fulladás stb. fektetési módjai.
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FELADATOK
1. Fogalmazzátok meg, hogy mi a különbség a sérült és a beteg között!
2. Soroljátok fel, milyen teendõk vannak egy baleseti helyszínen!
3. Soroljátok fel a sérültek kimentésének alapszabályait!
4. Hányadik percben kell ellátni a csont és ízületi sérüléseket?
5. Mikor kerül sor a sérültek osztályozására?
6. Melyek a kimentés kivitelezésére használható módszerek?
7. Kinek kell rendelkeznie elsõsegélynyújtó vizsgával?
8. Milyen sérültmozgatási módszereket ismersz?
9. Mutassatok be két fektetési módot!

10. Tömeges balesetben melyik idõfaktor sérültjeit kell utolsóként ellátni?



ÚJRAÉLESZTÉS

129. Az eszméletlen sérült vizsgálata

FELADAT: Mi a legnagyobb veszély az eszméletlen sérült számára, ha nem részesül mielõbbi
szakszerû elsõsegélyben!

Az eszméletlen állapot felismerése
Eszméletlenségnek azt tekintjük, ha a sérült vagy a beteg a külvilág reakcióira
nem reagál. Mit is jelent ez a gyakorlatban? Azt, hogy a beteg nem ébred fel a
hangos ébresztésre, a vállak gyenge megrázására, valamint a fájdalomingerre
nincs mozgásos válasz, vagy csak nagyon renyhe választ kapunk.

Ha valaki eszméletlennek tûnik, elõször megpróbálhatjuk hangos szóval
felébreszteni. Beszélni kezdünk hozzá: Jó reggelt! Hogy van? Mi történt? Ha ez
önmagában nem elég, megrázzuk a vállait is.

Az eszméletlenség megállapítására 4 módszer közül választhatunk:
• ráfújunk a szempillákra, ha azok megrezzennek, akkor van válasz, tehát

eszméleténél van;
• mindkét szemhéjat egyszerre felnyitjuk, ha ellenállásba ütközik, akkor

eszméleténél van, ha nem és nyitva marad a szem, akkor azt hamar csuk-
juk vissza (a szem kiszáradhat);

• csuklóját a homloka fölé emeljük, majd ráejtjük, ha a feje mellé esik, akkor
feltételezzük azt, hogy csak szimulál (ezt a színészkedõk, és nem a fejsérül-
tek vizsgálatára találták ki!);

• megcsípjük a beteget a kézfején, s ezzel kis fájdalmat okozunk, ennek vá-
laszreakciója az, hogy a kezét elhúzza, amennyiben a válaszreakció elma-
rad, ez szintén eszméletlenségre utal.

A vizsgálat során tanácsos legalább két módszert is kipróbálni.

Az eszméletlen beteg ellátása
Miután megállapítottuk az eszméletlenséget, ne feledkezzünk meg arról, hogy a
beteg ilyen állapotban nem tudja kiköhögni az esetlegesen a szájába, vagy a lég-
utakba került idegen anyagokat (ételmaradék, vér, hányadék, balesetben kitört
fog, nyál). Így az elsõsegélynyújtónak kell az átjárható légutakat biztosítani!

Ha a légutak átjárhatóvá tétele nem történik meg azonnal, akkor a beteg
megfulladhat. Ez a gyors légútbiztosítással elkerülhetõ!

A beteg száját nyissuk ki és tekintsünk bele! Az ott látható idegen anyago-
kat (vér, hányadék, étel stb.) szedjük ki. Ezt könnyen elvégezhetjük, ha egy
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1. Miért fontos az eszméletlenség mielõbbi felismerése?
2. Mi a különbség az eszméletlen és a zavart tudatú sérült között?
3. Hogyan szabad egy eszméletlen sérültet megmozdítani?
4. Mi az elsõ teendõ eszméletlenség észlelésekor?



száraz vászon-, vagy gézdarabot csavarunk az
ujjunkra és azzal kanalazó mozdulatokkal
mindezt a szájából kitakarítjuk. A száraz
vászonra könnyen rátapad a légutat elzáró
anyag. Nézzük meg, hogy van-e elmozdult
mûfogsora, ha nincs vagy nem mozdult el, ak-
kor folytassuk az ellátást! A nyelvét húzzuk
elõre a fogak vonaláig! Csak a szükséges eset-
ben mozgassuk a sérült fejét ellátás közben, mivel a sérüléseit (nyak, gerinc
stb.) még nem vizsgáltuk!

Az eszméletlen beteg, vagy a sérült mozgatása
Nyakcsigolyatörés, sorozat-bordatörés, nyílt hasi sérülés, medencetörés, comb-
csonttörés, gerinctörés, nagy testfelületû égési sérülés, polytrauma esetén tilos
a mozgatás!

A fejsérülés nem kizáró ok, hiszen a szájából,
orrából vérzõ fejsérültek fulladásának megaka-
dályozására alkalmazták elõször az alábbi fekte-
tési módokat a háborúkban:
• Stabil oldalfekvõ helyzet.
• Angolszász oldalfekvõ helyzet.
• Katonai fektetés. A sérültet hasra fordítjuk, a

homloka és a mellkasa alá feltekert takarót
vagy ponyvát teszünk. Ezáltal a szájából sza-
badon távozik minden folyadék, illetve az
orr nem ér a talajhoz (az arckoponya-töröt-
tek fektetésénél tanultak szerint).
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129a Légútbiztosítás

129b Angolszász oldalfekvõ helyzet.

FELADAT: Alakítsatok párokat, és
gyakoroljátok az ábrán látható
oldalfekvõ helyzetet!

FELADATOK
1. Mikor kell az eszméletlenséget vizsgálni?
2. Soroljátok fel az eszméletlen sérült vizsgálatának lehetõségeit!
3. Milyen esetekben tilos az eszméletlen sérültet mozgatni?
4. Milyen mozgatási módszerek vannak az eszméletlen beteg elsõsegélyben részesíté-

sére?
5. Mondjátok el a légútbiztosítás teendõit!

ÖSSZEFOGLALÁS
1. Ha a beteg ébresztésre nem tér magához, akkor vizsgálni kell:
• Él-e? • Eszméleténél van-e?
• Ha a betegrõl kiderül, hogy eszméletlen, akkor azonnal kezdjük meg az átjárható

légutak biztosítását.
2. Az eszméletlen sérült mozgatása tilos:
• Nyak- vagy gerinctörések esetén. • Mellkas- vagy nyílt hasi sérülés gyanújakor.
• Medence- vagy combcsonttöréskor. • Nagy égés vagy polytrauma esetén.



130. Az újraélesztés végrehajtása

FELADAT: Vizsgáld meg az életjeleket hanyatt fekvõ társadon! Ellenõrizd a légzést (hallgatni: a
szuszogást, arcodon érezni: a légmozgást, látni: a mellkas emelkedését)! Ellenõrizd a kerin-
gést (a nyaki ütõér pulzálását, a gégeporc és a fejbiccentõ izom között)! 

Az újraélesztés lehetõsége
Az újraélesztés még ma is sokak számára orvosi feladatnak számító segítségnyúj-
tás. A leggyorsabb mentõszolgálat sem tudja azonban az elsõ 5-15 perc feladatait
átvállalni a laikus elsõsegélynyújtóktól. Így az újraélesztés az elmúlt ötven évben
már az utca embere számára is megismerhetõ és szakszerûen végrehajtható,
egyedüli életmentõ feladattá vált. Emlékezzünk vissza az idõfaktoroknál tanul-
takra, vagyis arra, hogy az újraélesztés megkezdésére csak 5 percünk van! A hirte-
len halál (szívmegállás, fulladás stb.) idõszakában kell az újraélesztést megkezde-
ni. Ez az idõ a hirtelen halál beálltával (légzés és/ vagy keringés leállása) kezdõdik
és 5 percig tart. Ez pontosan annyi idõ, amennyit az agysejtjeink oxigén nélkül ki-
bírnak. 5 perc elteltével beáll a halál (ha nem kezd valaki újraélesztést).

A halál biztos jelei az alábbiak:
• hullafoltok, 15 perc után a nem keringõ vér az érpályából kilép és test alsó

részeibe folyik;
• hullamerevség, 12 óra elteltével jelenik meg;
• hullaszag, 2-3 nap után a bomlás szaga érezhetõ;
• élettel össze nem egyeztethetõ sérülés (pl.: a fej elvált a törzstõl).

Az újraélesztés
A halál biztos jeleinek megjelenésekor nincs szükség az újraélesztés megkez-
désére, ilyenkor a halottkém állapítja meg a halál beálltának körülményeit (há-
ziorvos, rendõrorvos).

Minden más esetben az újraélesztést azonnal meg kell kezdeni!
Az újraélesztés elkezdésének elsõ lépése a mentõk értesítése. Ez egy kivételes

helyzet, ilyenkor az életmentés megkezdése elõtt kell mentõt hívnod! Ha van se-
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3. Az eszméletlen sérültek fektetésének lehetõségei:
• Gábor-féle stabil oldalfekvõ helyzet.
• Angolszász oldalfektetés.
• Katonai fektetés (hasra).

1. Miért fontos az életjelenségek pontos vizsgálata?
2. Mennyi idõn belül kell megkezdeni az újraélesztést?
3. Mit jelent az, hogy hirtelen halál?
4. Mi az elsõ teendõ az újraélesztés megkezdésekor?



gítõd, akkor az telefonál segítségért. A sikeres se-
gítséghívás után õ is besegít a beteg újraéleszté-
sébe, vagy hoz egy félautomata defibrillátort. Te
pedig azonnal kezdd el a szív újraélesztését, hisz
minden másodperc számít!

Keringéspótlás (cirkuláció)
A hanyattfekvõ beteg mellkasának lemeztelení-
tése után, a szegycsont alsó harmadára mindkét
tenyérrel (egymás fölött tartva) rátámaszkodva, a beteg mellkasát le kell nyom-
ni. Ezáltal a szegycsont a gerincoszlophoz közelít, és a közte levõ szívet össze-
nyomja, így tartható fenn a mesterséges keringés. Ezt percenként hatvanszor
meg kell ismételni! Mivel a szívmasszázs közben az egy perc alatti 4 befúvásra
is idõt kell hagyni, így összességében 100 lenyomás/ perc ütemben kell a mell-
kasi lenyomásokat (a szív újraélesztését) végre-
hajtani.

A mellkas lenyomása három részbõl áll: az
elsõ a lenyomás, a második a lent tartás (ekkor
halad a vér szívben), és a harmadik a felenge-
dés. A keringéspótlás akkor jó, ha a nyaki ütõ-
éren a mellkas összenyomásakor pulzust észle-
lünk. Ha nem érkezik segítség, akkor az elsõ
2 percben csak a szív újraélesztését kell végre-
hajtani (a vér keringeti a szervezet tartalék oxi-
génjét)! Ha a segítség megérkezik vagy eltelt a
két perc keringéspótlással, kezdjünk a lélegez-
tetéshez!

Ha rendelkezünk félautomata defibrillátor-
ral, azonnal tegyük fel az elektródáit a betegre a
dobozán levõ rajz szerint! A gépen minden ten-
nivaló rajza látható, kiírja, és hangosan mondja
is a szükséges teendõket.

Befúvásos lélegeztetés
A keringés és a légzés pótlásának aránya 30:2,
ami azt jelenti, hogy 30 szívmasszázs után 2
befúvás szükséges.

A befúvásos lélegeztetéshez a szájba vagy
orrba fúvás egyaránt alkalmazható. A szájba
fúvás elõnye, hogy jól átjárható, könnyen be-
jut a levegõ. Az orrba fúvással viszont ritkán tudjuk túlfújni a beteget.
A túlfúvással a gyomrába jut a levegõ, azt felfújja, és könnyen hányhat a be-
teg. Ez az újraélesztést végzetesen befolyásolhatja, mert a tüdõbe kerülve ful-
ladást okozhat!
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130a Szívmasszázs

130b Szívmasszázs és befúvás
segítõvel

130c Lélegeztetés

130d Félautomata defibrillátor



Tegyünk egy vászondarabot vagy gézlapot a beteg arcára, fejét hajtsuk hátra!
Így a megemelt állát fogja egyik kezünk, amíg a másikat a hajas fejbõr és a hom-
lok határára helyezzük. Ilyenkor a kezünk alatt van a géz vége, hogy ne csúsz-
szon el. Ezután egy határozott levegõvétel után befújunk a beteg orrába vagy a
szájába. Ne feledjük, ha a szájába fújunk, akkor az orrát, ha az orrába, akkor a
száját kell befognunk! A befúvás után fejünket kissé megemeljük, oldalra né-
zünk és a beteg mellkasára tekintünk. Az ekkor süllyed le, ha az elõzõekben le-
írtak szerint jártunk el. Oldalról friss levegõt szívunk és újra befúvunk (összesen
kétszer)! Mindez 4-5 másodperc lehet! És már folytatódik is a szív újraélesztése.

Az újraélesztést mindaddig végezni kell, amíg:
• a beteg spontán légzése/ keringése vissza nem tér;
• a segítség (orvos, mentõk) megérkezik, és átveszik a feladatot tõlünk;
• elfáradásunk idejéig (10-30 perc), ha nincs senki, aki átvegye és folytassa azt.

131. Ismétlõ foglalkozás

� Az eszméletlenség lényege, hogy a beteg a külvilág reakcióira nem reagál.
Ez azt jelenti, hogy a beteg nem ébred fel a hangos ébresztésre, a vállak gyenge
megrázására, valamint a fájdalomingerre nincs mozgásos válasz vagy csak na-
gyon renyhe választ kapunk.

A halál biztos jelei az alábbiak:
• hullafoltok, 15 perc után a nem keringõ vér az érpályából kilép, és test alsó

részeibe folyik;
• hullamerevség, 12 óra elteltével jelenik meg;
• hullaszag, 2-3 nap után a bomlás szaga érezhetõ;
• élettel össze nem egyeztethetõ sérülés (pl.: a fej elvált a törzstõl).
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FELADATOK
1. Hogyan kell a légzést és a keringést ellenõrizni?
2. Soroljátok fel a halál biztos jeleit!
3. Milyen esetekben kezdünk újraélesztést?
4. Milyen sorrendben kezdjük az újraélesztést?
5. Milyen aránya van a keringés-légzés pótlásának?
6. Meddig kell az újraélesztés végezni?

ÖSSZEFOGLALÁS
Ha a beteg sápadt és nem mozog, akkor vizsgálni kell, ébreszthetõ-e, él-e?
Ha a betegrõl kiderül, hogy a hirtelen halál állapotában van, akkor azonnal meg kell

kezdeni a keringéspótlást, majd – ha szükséges – a befúvásos lélegeztetést is.
A befúvásos lélegeztetést az átjárható légutak biztosításával kell megkezdeni.
Az újraélesztést egész addig kell végezni, amíg életjelet nem észlelünk vagy megér-

kezik a segítség, illetve el nem fáradunk, és nincs, aki átvegye a feladatot.



� Ha a beteg ébresztésre nem tér magához, akkor vizsgálni kell:
• Életben van-e, ha igen, akkor az eszméleténél van-e?

� Ha a betegrõl kiderül, hogy eszméletlen, akkor azonnal kezdjük meg a lég-
utak átjárhatóságának biztosítását.

� Az eszméletlen sérült mozgatása tilos:
• Nyak- vagy gerinc-törések esetén.
• Mellkas vagy nyílt hasi sérülés gyanújakor.
• Medence vagy combcsonttöréskor.
• Nagy égés vagy polytrauma esetén.

� Az eszméletlen sérültek fektetésének lehetõségei:
• Gábor-féle stabil oldalfekvõ helyzet.
• Angolszász oldalfektetés.
• Katonai fektetés (hasra).

� Ha a beteg sápadt és nem mozog, akkor vizsgálni kell:
• Ébreszthetõ-e?
• Él-e?

� Ha a betegrõl kiderül, hogy a hirtelen halál állapotában van, akkor azonnal:
• Átjárható légutak biztosítását kezdjük meg (A).
• Befúvásos lélegeztetés (B).
• Cirkuláció – keringéspótlás (C).

	 Az újraélesztést végezni kell azonnali kezdéssel, mentõhívással, mindaddig,
amíg:
• Életjeleket észlelünk.
• Segítség érkezik és átveszi az újraélesztést.
• Elfáradunk, és nincs, aki átvegye a feladatokat.
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VÉRZÉSCSILLAPÍTÁS

132. Az artériás vérzés ellátása

FELADAT: Keressetek két artériás nyomópontot a testeteken!

A vérzések típusai
A vérzések keletkezésekor a bõr folytonossága megszakad, vagyis seb keletke-
zik. Elsõsegélynyújtóként vágott, horzsolt, zúzott, harapott, szúrt, lõtt, vegyi
marásos stb. sebekkel egyaránt találkozhatunk. A seb elsõ ellátása a vérzés
erõsségétõl függ.

A megsérült ér fajtája szerint háromféle vérzést különböztetünk meg:
• ütõeres (artériás) vérzések;
• visszeres (vénás) vérzések;
• hajszáleres (kapilláris) vérzések.

A fenti három vérzés ellátása különbözik, mivel erõsségük más, és a csillapí-
tásukra használt módszerek is eltérõek. Így például a hajszáleres vérzés magá-
tól is eláll, ha steril (száraz) kötszerrel bekötjük, míg a két másik esetben lenyo-
másokat kell alkalmaznunk.

Az artériás vérzés felismerése
Az artériák a csontok közelében, védetten, mélyen futnak, így nem sérülnek
meg könnyen. A mély sebek, szúrások, amputáció esetében azonban megsé-
rülhetnek, és erõs vérzést okozhatnak. Az artériás vérzés esetében a vér a szív
pulzálásának ütemében spriccel, és élénk vörös színû. Az artériás vér világos
színû, oxigénben és tápanyagban gazdag. A vér a sebbõl 10-120 centiméteres
sugárban is spriccelhet. Ettõl az ijesztõ látványtól többen elájulhatnak, ezért
a nézelõdõket azonnal el kell küldeni. A sérült nemcsak a látványtól, hanem a
nagy vérveszteségtõl is hamar elájulhat.

Artériás vérzés ellátása
Az artériás vérzés felismerésekor az ellátást azonnal meg kell kezdeni a követ-
kezõ módon:
• a sérült lefektetése (ha ül, akkor is);
• a sérült végtag (fej, láb, kéz) felemelése,
• az artériás nyomópont elnyomása;
• artériás nyomókötés alkalmazása;
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1. Miért fontos a gyors vérzéscsillapítás?
2. Mi a különbség az artériás és a vénás vérzés között?
3. Hogyan kell a vérzést csillapítani?
4. Mi az elsõ teendõ artériás vérzés észlelésekor?



• ha a kötés átvérzik, akkor újabb nyomókötés alkalmazása (de az elõzõt ek-
kor sem szabad levenni);

• ha a vérzés eláll, akkor a sérült végtagot a szív feletti magasságban fel kell
polcolni, és rögzíteni kell (ne vérezzen át);

• sokk-fektetés alkalmazása, a létfontosságú szervek vérellátásának biztosítá-
sára.

Artériás nyomópontok
Az artériás vérzés csillapítására szolgálnak. A szív és a seb között vannak olyan
pontok, ahol a lüktetõ artériát egy kemény csontos alaphoz tudjuk nyomni, és
így a vérzés erõsen csökken. Az alábbi táblázatban több példát találhattok. Ke-
ressétek meg magatokon ezek mindegyikét!

Az artériás nyomópontok lenyomására 3 ujjun-
kat vagy hüvelykujjunkat használjuk. A nagy
combartéria lenyomására ez nem elegendõ, ezt
csak ököllel rátámaszkodva tudjuk lenyomni.
A lenyomásra sok esetben a sérült is alkalmas, ha
nem, akkor segítséget kell kérnünk vagy ma-
gunk hajtjuk végre, amíg a mentõládával a köt-
szerek megérkeznek.

Artériás nyomókötés elkészítése
Az artériás nyomókötés sebre való felhelyezése-
kor a vérzés mielõbbi elállítása vagy csillapítása
a célunk. Ebben az esetben nincs idõ a seb fer-
tõtlenítésére, az erõs vérzés a sebet nagyrészt
úgy is kimossa. Gumikesztyût húzunk (saját vé-
delmünkben)! A sebre közvetlenül steril lapot
és rá egy feltekert pólyát kell nyomni, a steril la-
pot pótolhatja a steril gyorskötözõ pólya, vagy a

EGÉSZSÉGÜGYI ISMERETEK

399

HOL VÉRZIK? HOL KELL NYOMNI?

fej falcsonti területe (fül felett) a halántékon a fülkagyló elõtt 

orrvérzés (fejet elõre hajtani!) az orrnyereg két oldalán, a könnycsatorna 
vonalán, szabad az orrszárnyakat is összenyomni

váll, felkar a kulcscsont felett

könyök, alkar a felkar belsõ oldalán a hónalj vonalában 
(kezet felemelni, bicepsz-tricepsz között)

kézfej, ujjak alkaron a csuklón, a hüvelykujj oldalán

láb, comb a comb belsõ oldalán, a lágyék vonalában
(a lábfejet kifelé fordítva találhatjuk meg)

132a Artériás nyomópontok

FELADAT: Nevezzétek meg a szám-
mal jelölt artériás nyomópontokat! 



katonai egyéni sebkötözõ csomag (ESK) kötszere. A steril kötözõszer nem tar-
talmaz kórozókat, még spórájukban sem.

A sebbe nyomott feltekert pólyát körkörös pólyamenetekkel rögzíteni kell, a
3 sima – 3 fordított – 3 sima elvet legalább 3-szor (lehet 6-8-szor is) alkalmazva.
A sima fogás azt jelenti, hogy a kötszert a sebbe nyomott feltekert pólya köze-
pén, alján, tetején 1-1-szer (összesen min. 3-szor) kell simán körbetekerni.

A fordított fogás azt jelenti, hogy a
kötszert a sebbe nyomott feltekert pó-
lya közepén, alján, tetején 1-1-szer
(összesen min. 3-szor) kell átfordítva
körbetekerni. Az átfordításkor a köt-
szer legkeskenyebb része nyomjon rá
a sebre (feltekert pólyára), de a túlol-
dalán ne nyomjon. A kötözés végén
kalászkötéssel rögzítsük azt! Ha a kö-
tés átvérzik, azt levenni tilos! Ilyenkor
újabb nyomókötés kell alkalmazni.
Ha a vérzés eláll, ne feledjük a szív fe-
letti rögzítést!

A mentõk vagy az egészségügyi raj
értesítése mielõbb szükséges a sérült
ellátóhelyre szállításához.
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132b Kalászkötés

FELADAT: Alakítsatok párokat, és gyakoroljá-
tok a kalászkötés elkészítését!

A szorító körülkötés
Az elmúlt század hetvenes éveinek közepéig hazánkban is elfogadott volt a szorító körülkötés 
alkalmazása, az artériás vérzések csillapítására. Akkoriban ennek az alkalmazását megtiltották,
mivel sok esetben rosszul helyezték fel a szorítókötést, és ez a sérült kivérzését eredményezte. 
Emlékeztetõül a szorító körülkötést (nadrágszíj, kötél stb. felhasználásával) a seb felett (szív 
irányába) kb. 10 centiméterrel kell felhelyezni úgy, hogy az a szöveteket a csonthoz préselje, 
s ez által a mélyen futó ütõeret, és a bõrközeli visszeret is elzárja. A vérzés eláll, a végtag 
vértelen marad. Ezt szükség esetén percenként 5 másodpercre fel kell engedni.

Több hadseregben is szerves része a vérzéscsillapítás eszközeinek a CAT (combat application
torniquiette), ami gyors szorítókötés-pántként a mentõtáska tetején található!

FELADATOK
1. Milyen helyeken futnak az artériák?
2. Soroljátok fel az artériás vérzés ellátásának teendõit!
3. Miért nem alkalmazunk ekkor sebfertõtlenítést?
4. Mikor kell az artériás nyomókötést alkalmazni?
5. Mutassatok be öt artériás nyomópontot!



133. A vénás vérzés ellátása

FELADAT: Keressetek olyan helyeket a környezetetekben, ahol jól feltöltött mentõládát ta-
láltok!

Vénás vérzés felismerése
A vénák a bõrünk közelében, sokszor jól láthatóan futnak. Végtagjaink lógatá-
sakor kiemelkednek, felemeléskor eltûnnek. A felszínes, nem mély sebek, vá-
gások, zúzódások esetében is könnyen megsérülnek, és közepes erõsségû vér-
zést okoznak.

A vénás vérzés bõ vérzéssel buggyan fel. A vénás vér sötét színû, széndi-
oxidban és salakanyagban dús. Ilyen sérülés esetén a vér a sebbõl nagy csep-
pekben távozik, a kifolyt vér erõsen elszínez mindent. A sérült nemcsak a lát-
ványától, hanem a nagy vérveszteségtõl is elájulhat!

Vénás vérzés ellátása
A vérvételt követõen is egy vénás vérzést csillapítunk. Ekkor egy steril géz
vagy papírvatta darabot nyomunk a szúrás helyére 5-8 percig, és a vérzés en-
nek hatására eláll. A nyomás nem erõsebb, mint egy nyomógomb megnyomá-
sa. Ezek felelevenítése után lássuk, hogyan kell ellátni egy bõ visszeres (vénás)
vérzést!

A vénás vérzés felismerésekor az ellátást azonnal meg kell kezdeni a követ-
kezõ módon:
• a sérült leültetése, lefektetése (ha lábán van a seb);
• a sérült végtag felemelése (fej, láb, kéz);
• vénás nyomókötés alkalmazása;
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ÖSSZEFOGLALÁS
Háromfajta vérzést különböztetünk meg: az ütõeres (artériás), a visszeres (vénás), vala-
mint a hajszáleres (kapilláris) vérzést.

Az artériás vérzés során a vér a szív pulzálásának ütemében spriccel, világos, élénk-
vörös színû, oxigénben és tápanyagban gazdag. A vér a sebbõl 10-120 centiméteres su-
gárban is spriccelhet.

Az artériás nyomópontok a szív és a seb között olyan pontok, ahol a lüktetõ artériát
egy kemény csontos alaphoz tudjuk nyomni, és ezáltal a vérzés erõsen csökken.

Az artériás nyomókötés sebre való felhelyezésekor a vérzés mielõbbi elállítása, vagy
csillapítása a célunk.

1. Miért fontos a gyors sebtisztítás?
2. Mi a különbség a kapilláris és a vénás vérzés között?
3. Hogyan kell a vénás vérzést csillapítani?
4. Mi az elsõ teendõ vénás vérzés észlelésekor?



• ha a kötés átvérzik, akkor újabb nyomókötés (nem levenni az elõzõt);
• ha a vérzés eláll, akkor a sérült végtagot a szív feletti magasságban felpolcol-

ni, és rögzíteni kell (ne vérezzen át);
• sokk-fektetés alkalmazása, a létfontosságú szervek vérellátásának biztosítá-

sára.

A vénás nyomókötés elkészítése
A vénás nyomókötés sebre való felhelyezésével a vérzés mielõbbi elállítása a
célunk. Ha nagyfokú vérzésrõl van szó (minden perc számít), és az erõs vérzés
a sebet nagyrészt kimossa, a sebfertõtlenítés mellõzhetõ.

Gumikesztyût húzunk (saját védelmünkben)! A sebre közvetlenül steril la-
pot és rá egy gézcsomót (10x10 cm-es mull-lapból készülhet) kell nyomni, a ste-
ril lapot pótolhatja a steril gyorskötözõ pólya vagy a katonai egyéni sebkötözõ
csomag (ESK) kötszere.

A sebbe nyomott gézcsomót körkörös pólyamenetekkel rögzíteni kell, a 3 si-
ma – 3 fordított – 3 sima elvét alkalmazva. A vérzés a nyomás hatására köny-
nyen eláll. Azonban ha átvérzik, újabb nyomókötést kell felhelyezni! Nyomó-
pont elnyomására nincs szükség.

Kapilláris (hajszáleres) vérzés ellátása
A kapilláris (hajszáleres) vérzés felismerésekor az ellátást azonnal meg kell kez-
deni a következõ módon:
• a sérült végtag, de fõként a seb megtisztítása (csapvíz, sebbenzin, ha zsíros,

kátrányos);
• a seb fertõtlenítése (Betadine oldat a sebbe is kerülhet, jódtinktúra és 70% al-

kohol csak a seb környékére kenhetõ, ezeken kívül is még sokfajta sebfertõt-
lenítõ szer kapható);

• fedõkötés alkalmazása.

A fedõkötés elkészítése
A fedõkötés sebre való felhelyezésekor a seb steril fedése, és a vérzés elállítása 
a célunk. Szükség van a seb fertõtlenítésére is. Ha ugyanis nagyfelületû vér-
zésrõl van szó, akkor igen nagy a fertõzésveszély. Gumikesztyût húzunk (saját
védelmünkben)!

A seb folyóvizes lemosása után a sebet fertõtlenítjük, majd a sebre közvetle-
nül steril lapot (6×6 vagy 10×10 cm-es mull-lapból) kell tenni úgy, hogy a köt-
szer mindenhol 2-3 cm-rel túlnyúljon a seben. A steril lapot pótolhatja a kato-
nai egyéni sebkötözõ csomag (ESK) kötszere.
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A Rákóczi szabadságharc idején is keletkezett feljegyzés arról, hogy az erõsen vérzõ kard által 
sérültek sebeibe, ha puskaport szórnak és azt meggyújtják, az elégésével a vérzést megállítja. 
Ma is találunk ennek megfelelõ vérzéscsillapító porokat több hadsereg kelléktárában is. Ezeket is
az erõsen vérzõ sebbe kell szórni, s azok a sebben felpezsdülve és felforrósodva állítják el a vérzést
és húzzák össze a sebet. Ilyen por a Hemcon is.



A sebre rakott mull-lapokat körkörös pólyamenetekkel kell rögzíteni. A rög-
zítéséhez kalászkötést alkalmazunk. Néha átvérzik, ekkor újabb fedõkötést
kell felhelyezni!

Kötözési alapelvek
Az alábbi szabályokat mindig be kell tartani!
1. A sebre csak steril kötszert szabad tenni, és csak engedélyezett sebfertõtlení-

tõ szert szabad használni.
2. A kötözést a test távolabbi pontjától a közelebbi felé kell végezni.
3. A pólyameneteknek 8-as alakban, mindig keresztezniük kell egymást (ld.:

kalászkötés).
4. A pólyamenetnek az elõzõ pólyamenetet félig be kell fednie (így biztosan

takar és tart is).
5. A kötés befejezésekor a kötést rögzíthetjük ragtapasszal, kötszerkapoccsal

(rugalmas pólyánál csak ez a jó). Kettévágva masnit köthetünk, vagy egy-
szerûen az utolsó pólyamenet alá csúsztatjuk a kötszer végét.

Ha a kötözési alapelveket nem tartjuk be, akkor a kötés leesik, és a seb köny-
nyen elfertõzõdhet. A jó kötés 24 órára védelmet biztosít a sebnek. A modern
kötszerek (vizes, zselés, nedvszívós stb.) már több napra is a sebre helyezhetõ-
ek úgy, hogy azokat nem kell lecserélni. Ez katasztrófa helyzetben nagyon fon-
tos (és gyerekeknél is hasznos), mert így nem kell sûrûn bolygatni a sebet.
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FELADATOK
1. Milyen helyeken futnak a vénák?
2. Soroljátok fel a vénás vérzés ellátásának teendõit!
3. Mikor és miért kell alkalmaznunk ekkor sebfertõtlenítést?
4. Mikor kell vénás nyomókötést és mikor fedõkötést alkalmazni?
5. Milyen szereket lehet használni a seb fertõtlenítéséhez?

ÖSSZEFOGLALÁS
A vénás vérzés jellemzõje, hogy bõ vérzéssel buggyan fel, nagy cseppekben folyik és sö-
tétvörös színû.

A vénás vérzés ellátásakor a sebre közvetlenül steril lapot és rá egy gézcsomót
(10×10 cm-es mull-lapból készülhet) kell nyomni.

Fontosabb kötözési alapelvek: a sebre csak steril kötszert szabad tenni, a kötözést a
test távolabbi pontjától a közelebbi felé kell végezni, a pólyameneteknek 8-as alakban,
mindig keresztezniük kell egymást, a kötés befejezésekor az rögzíthetjük ragtapasszal
vagy kötszerkapoccsal.



134. Törések és ízületi sérülések ellátása

FELADAT: Soroljatok fel alkalmi törésrögzítõ eszközöket, amelyeket például egy túrázáson
történt lábszártörés rögzítéséhez tudnátok alkalmazni!

A csontok és az ízületek sérülései
A csontok testünk legerõsebb részei, testünk vázát képezik, lehetõvé teszik a
mozgást. A csontok üregeiben vérképzõ rendszerünk tartalékai vannak. Cson-
tunk sérülésekor mozgáskorlátozottá (pl. alkartörés) vagy mozgásképtelenné
(pl. gerinctörés) válhatunk. Az ízületek a csontok elmozdulását teszik lehetõvé,
a csontok között futó izmok és ínszalagok segítségével. Az ízületek sérülésekor
az ízület két nagy alkotó része (ízületi tok, ízületi fej) eltávolodik egymástól. Ha
az ízületi fej visszatér a tokjába, akkor rándulásról, ha a kimozdulva marad, ak-
kor ficamról beszélünk. Mindez szemmel jól látható.

A törések fajtái

REPEDÉS

Repedés esetén a csonthártya nagyrészt épen marad, csak a belsõ kemény
csontos állomány reped meg. Hamar gyógyul, mert a csonthártya vérellátása
megmarad. Gyermekkorban közismert neve a zöldgally-törés. Tüneteit keres-
ve nem találunk csont-elmozdulást.

ZÁRT TÖRÉS

Zárt törés esetén a csonthártya és a belsõ kemény csontos állomány is megtörik,
de felette a bõr folytonossága megmarad. Nagyon veszélyes, ha a törés helyén
a csontvégek elmozdulnak, mert ilyenkor az éles csontvégek a lágyrészeket, így
a vérereket is sérthetik. Ennek elkerülését szolgálja a mielõbbi rögzítés. Szüksé-
gessé válhat a csontok mûtéti összeilletése és csavarral rögzítése is. Közel 4 hét
alatt „forr össze” az eltörött csont, az utókezelés viszont hónapokig is eltarthat.

NYÍLT TÖRÉS

Nyílt törés esetén a törés feletti bõrt a csont törött vége kiszakítja, és a csont ki-
türemkedik. Életveszélyes helyzet a sebfertõzés veszélye miatt, mivel a kilátszó
csontvelõ is fertõzõdhet. Az elmozdult csontvégek nehezen csillapítható vér-
zést indíthatnak meg. A seb ellátása az elsõdleges, utána, mint zárt törést kell
ellátnunk. A nyílt törés gyógyulása a leghosszabb.
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1. Milyen idõfaktorba tartozik a csont- és ízületi sérülések csoportja?
2. Mi a különbség a rándulás és a ficam között?
3. Miért fontos a törött csont rögzítése?
4. Mit nevezünk nyílt törésnek?



A törések tünetei
1. Fájdalom. A legtöbb esetben jelentkezõ tünet. Kivételt jelenthet ez alól, ha a

sérült ital vagy drog hatására bódult állapotban van.
2. Duzzanat. Töréskor folyadék kerül a sérült szövetekhez.
3. Elszínezõdés. A töréskor megsérült erek bevérzése okozza.
4. Recsegés a törés pillanatában, a törött csontvégek egymáshoz érésekor kö-

vetkezik be.
5. Funkciózavar. Például a sérült nem tud lábra állni, vagy nem bírja emelni a

kezét.

A törések ellátása
A törött csontot a talált helyzetben azonnal sínezéssel kell rögzíteni a két szom-
szédos ízülettel együttesen.

Lakott településen, ahová hamar segítséget tudunk hívni, a talált helyzet-
ben rögzítjük a törést. Táskát, kabátot, ép végtagot stb. használhatunk hozzá. A
sérültet védjük a további sérüléstõl, tömegtõl, az autóforgalom veszélyeitõl stb.
Segítséget hívunk, és annak megérkezéséig a sérült mellett maradunk.

Lakott területtõl távol, így túrázások, táborozások, hadgyakorlatok alkalmá-
val a talált helyzetben alkalmi eszközökkel rögzítjük a törést, ez többek között
lehet sátorrúd, sétabot, vastag ág. A sérültet védjük a további sérüléstõl, kihû-
léstõl, megázástól, kiszáradástól. Szükség esetén védett helyre visszük, elszállí-
tását megszervezzük. Segítséget hívunk, és azok megérkezéséig a sérült mel-
lett maradunk.

Az ízületi sérülések fajtái

RÁNDULÁS

Rándulás esetén a külsõ behatásra (esés, ütés) egy pillanatra kimozdult ízületi
fej visszatér az ízületi tokba. A kimozdulás szalagok szakadását is okozhatja.

FICAM

Ficam esetén a kimozdult ízületi fej nem tér vissza az ízületi tokba. A kimozdu-
lás rögzített marad, távolról is látható deformitást mutat, amely mellett ízületi
mozgás nincs, vagy elenyészõ. Sok esetben a szalagok megnyúlását eredmé-
nyezi. A ficamot csak orvos teheti vissza a helyére! A helyretétel elõtt és után is
röntgenfelvétel készül az ízületrõl.

Ízületi sérülések ellátása
Az ízületi sérülések tünetei megegyeznek a törés tüneteivel. A pontos diagnó-
zist csak a kórházi röntgenfelvétel alapján lehet megállapítani.

Az ízületi sérülések ellátása is megegyezik a törések ellátásával. A ficamot
helyretenni a baleseti helyszínen tilos!

A sérülés pontos helyének megállapítása után a sérült végtag rögzítésére
kell törekednünk, hogy a sérült fájdalma elviselhetõvé váljék.
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Ne feledkezzünk meg arról, hogy a sérült elszállításáról is gondoskodnunk
kell. Így ismerõs autóval vagy mentõvel kórházba kell juttatni a sérültet a szak-
ellátás megkezdéséhez.

135. Ismétlõ foglalkozás

� A vérzések három fajtáját különböztetjük meg: az ütõeres (artériás), a vissz-
eres (vénás), valamint a hajszáleres (kapilláris) vérzés.
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134a Ízületi sérülés ellátása

FELADAT: Alakítsatok ki hármas csoportokat, és a tanteremben található szükségeszközökkel
gyakoroljátok az ábrán látható rögzítési módok elkészítését!

FELADATOK
1. Mit kell tenni elsõként nyílt lábszártörés észlelésekor?
2. Nézzétek meg, hogy milyen törésrögzítõ eszközöket találtok környezetetekben, illet-

ve a mentõládában!
3. Soroljátok fel a törésrögzítés alapelveit!
4. Mikor kerül sor alkalmi rögzítõ-eszközök (hátizsák-merevítõ rúd) alkalmazására?
5. Ficam felismerésekor mit kell tenni?

ÖSSZEFOGLALÁS
A törések/ízületi sérülések fajtái:
• csontsérülések: repedés, zárt törés, nyílt törés;
• ízületi sérülések: rándulás, ficam.
A törések/ízületi sérülések tünetei:
• fájdalom; • duzzanat;
• elszínezõdés; • recsegés;
• funkciózavar (mozgáskiesés).
A törések/ízületi sérülések ellátása:
• talált helyzetben a sérült végtagot a két szomszédos ízülettel együtt sínezéssel kell

rögzíteni;
• segítséget kell hívni a sérült elszállításához és szakszerû ellátásának megkezdéséhez;
• a sérült mellett kell maradni a segítség megérkezéséig.



� Az artériás vérzés során a vér a szív pulzálásának ütemében spriccel, vilá-
gos, élénkvörös színû, oxigénben és tápanyagban gazdag. A vér a sebbõl 10 -
120 centiméteres sugárban is spriccelhet.

� Artériás nyomópontok a szív és a seb között olyan pontok, ahol a lüktetõ ar-
tériát egy kemény csontos alaphoz tudjuk nyomni, és ezáltal a vérzés erõsen
csökken. Az artériás nyomókötés sebre való felhelyezésekor a vérzés mielõbbi
elállítása vagy csillapítása a célunk.

� A vénás vérzés jellemzõje, hogy bõ vérzéssel buggyan fel, nagy cseppekben
folyik, és sötétvörös színû. A vénás vér széndioxidban és salakanyagban dús. A
vér a sebbõl nagy cseppekben távozik, a kifolyt vér erõsen elszínez mindent. A
vénás vérzés ellátásakor a sebre közvetlenül steril lapot, és rá egy gézcsomót
(10×10 cm-es mull-lapból készülhet) kell nyomni.

� Fontosabb kötözési alapelvek a következõk: a sebre csak steril kötszert sza-
bad tenni, a kötözést a test távolabbi pontjától a közelebbi felé kell végezni,
a pólyameneteknek 8-as alakban, mindig keresztezniük kell egymást, a kötés
befejezésekor azt rögzíthetjük ragtapasszal vagy kötszerkapoccsal.

� A törések / ízületi sérülések fajtái:
• csontsérülések: repedés, zárt törés, nyílt törés;
• ízületi sérülések: rándulás, ficam.

� A törések / ízületi sérülések tünetei:
• fájdalom;
• duzzanat;
• elszínezõdés;
• recsegés (krepitáció);
• funkciózavar (mozgáskiesés).

	 A törések / ízületi sérülések ellátása:
• talált helyzetben a két szomszédos ízületet is sínezéssel rögzíteni;
• tennivalók lakott helyen;
• tennivalók lakott helytõl távol.
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FELADATOK
1. Soroljátok fel az ütõeres vérzés jellemzõit!
2. Melyek a kötözés alapelvei?
3. Jellemezzétek a zárt töréseket!
4. Hogyan kell ellátni a töréseket?
5. Milyen ízületi sérüléseket ismertek?



HARCTÉRI ELLÁTÁS

136. A sérült katonák NATO elvek szerinti harctéri ellátása

FELADAT: Gondoljátok végig, hogy a történelem során hogyan látták el a sérült katonákat! Ke-
ressetek történelmi példákat arra, amikor a sebesült katonák orvosi ellátása a kor viszonyai-
hoz képest magas színvonalú volt!

A NATO ellátási elvei
A harctéren megsérült katonák ellátása a parancsnok felelõssége. A sérült kato-
nák ellátásának gyorsasága, minõsége és eredményessége nagyon fontos ele-
me a megfelelõ harci morál fenntartásának.

A NATO hadseregeiben azonos elvek és szabályok alapján történik a kato-
nák harctéri egészségügyi ellátása. Kiemelten fontos az úgynevezett 6 órás sza-
bály, amely szerint az életmentõ és végtagmentõ ellátásra szoruló katonákat
6 órán belül véglegesen el kell látni. Végleges ellátás alatt azokat a mûtéti be-
avatkozásokat értjük, amelyek után már csak utókezelésre és rehabilitációra
van szükség. Az ellátás sorrendjét a sérülés súlyossága határozza meg, tehát ez
független a rendfokozattól, vagy a betöltött beosztástól.

A szakaszos sérültellátás
A szakaszos sérült ellátás azt jelenti, hogy mindenkit ott látnak el, ahol az a sé-
rülése súlyosságának szempontjából szükséges. Például egy horzsolásos sérü-
lés miatt nem kell a katonát egy magasabb ellátási szintet biztosító kórházba
szállítani. A szakaszos ellátás elképzeléséhez húzzunk egy képzeletbeli egye-
nest ott, ahol katonáink az ellenséggel harcolnak, ezt peremvonalnak vagy
harcvonalnak nevezzük. Az egyes ellátási szakaszok a peremvonaltól a saját
csapataink területén helyezkednek el, egyre távolabb az ellenségtõl.

A sérültek ellátásának szakaszai

AZ ELSÕSEGÉLY

A sérülés helyszínén a katonák egymásnak
nyújtanak elsõsegélyt (bajtársi segélyt), mivel
minden katona elsajátította ennek fogásait a ki-
képzés alatt. Az ön- és kölcsönös segélynyújtás-
hoz a katonák az egyéni egészségügyi csomag-
jaikat használják fel.
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1. Melyek a NATO fontosabb elõírásai a sérült katonák ellátásával kapcsolatban?
2. Milyen állomásai vannak a sérült katonák ellátásának a harctéren?
3. Melyek a sebesültgyûjtõ fészek feladatai?
4. Milyen ellátást kap a sérült katona a ROLE egyes szintjein?

136a A sebkötözõ csomag



A SZAKSEGÉLY

A harctéren megsérült, és elsõsegélyben részesí-
tett katonákat a „sebesültgyûjtõ fészek” elneve-
zésû helyre viszik. Ennek védett helyen kell len-
nie, fehér alapon vöröskeresztes zászlóval kell
megjelölni, mert a genfi egyezmény által védett
objektum. Távolsága a peremvonaltól néhány
száz métertõl 1-2 kilométer lehet. Általában sza-
kaszonként egy egészségügyi katona teljesít
szolgálatot, aki magasabb szintû felkészültséggel és több felszereléssel rendel-
kezik. Itt az egészségügyi katona vagy a felcser látja el a sérülteket, ezt az ellá-
tást szaksegélynek nevezzük. A legfontosabb feladat a súlyos sérültek életben
tartása mindaddig, amíg a következõ ellátási szintre nem szállítják õket.

Az elsõ orvosi segély helye a ROLE I
Az elsõ orvosi segélyt az úgynevezett ROLE I szakaszon kapják meg a sérült
katonák. Ez az ellátási szakasz zászlóalj szinten található, távolsága a peremvo-
naltól 3-6 kilométer között lehet. Itt a sérültek részére vérzéscsillapítást, légzés-
biztosítást, folyadékpótlást, fájdalomcsillapítást, sokk megelõzést biztosítanak.
Akinek az ellátása ezen a szakaszon véglegesen megoldható, azt nem szállítják
tovább hátra.

Az elsõ tábori kórház (konténerkórház) a ROLE II
Az elsõ tábori kórházban a sérültek részére az elsõ szakorvosi ellátás keretében
sebészeti, belgyógyászati és fogászati ellátást biztosítanak. A fertõzõ betegeket
elkülönítik, majd továbbszállítják a fertõzõ kórházba. A mûtétre váró sérült ka-
tonák a sokktalanítás után a mûtõbe kerülnek, majd a mûtét utáni megfigyelõ
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136b Az égési sebkötözõ
csomag

A második világháborúban harctéri szolgálatot teljesítõ brit ápolónõk raktak a táskájukba pillanat-
ragasztót, hogy szükség esetén a vérzõ sebeket gyorsan összeragaszthassák. Ez csak egy ideiglenes
megoldás volt akkor, a seb késõbbi ellátásra szorult, azonban a seb tátongását, és ez által 
a fájdalmat, a vérzést és a fertõzésveszélyt csökkentette!

136c ROLE II Afganisztánban



vagy fektetõ következik. Ez az ellátási hely laboratóriummal és egyéb diag-
nosztikai eszközökkel is fel van szerelve. A sérült és ellátott katona 24 órát tar-
tózkodhat itt, utána kórházba kell szállítani.

Civil vagy katonai kórházi
ellátás a ROLE III
Amennyiben a közelben
van civil kórház, akkor azt 
a hadsereg hadikórházzá
alakítja át, ha ez nem lehet-
séges, akkor a hadsereg saját
katonai kórházában történik
az ellátás. Itt a sérültek sza-
kosított szakorvosi ellátás-
ban részesülnek, ahol már 
a mûtétek utáni gyógykeze-
lés is folyik, amely 3-4 hétig
is tarthat. A katona felépü-
lése után visszaküldhetõ a
harcba. Speciális esetekben
ez az ellátási szakasz lehet
egy kórházhajón is.

Az eddig bemutatott
négy ellátási szakasz a had-
mûveleti területen található.
Amennyiben az iraki hábo-
rút vesszük példának, akkor
ez a négy ellátási szakasz
Irakban volt.

A hátországban található
kórház a ROLE IV
A hátországi gyógykezelés
hazai területen található
kórházban, az iraki példát
követve az USA-ban törté-
nik. Itt folyik a sérültek hosz-
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Az elsõ világháborúban szolgáló magyar szanitéc (eü. katona) a nadrágszíjának tartóján mindig
hordott egy nagyméretû biztosítótût. Ennek a feladata az volt, hogy ha eszméletlen fejsérült 
katonát talált, akkor a légútbiztosítást követõen (ennek részeként a nyelv elõrehúzása után) 
a biztosítótût gyertyalánggal, vagy szesszel lefertõtlenítette, és ez után a sérült nyelvét átszúrta.
Ezáltal a nyelv nem tudott hátracsúszni és csökkentette a fulladásveszélyt. Ez volt a világ elsõ
nyelv piercingje!

136d Sérült német katonák ellátása Afganisztánban

FELADAT: Véleményetek szerint melyik ROLE ellátási
szinten látják el a sérülteket?

136e Polgári sérültek ellátása Afganisztánban



szabb ideig tartó rehabilitációja, továbbá helyreállító sebészeti beavatkozásokat
is végeznek. A gyógyulás után itt döntik el, hogy végleg leszerelik a katonát
vagy könnyebb beosztást kap egészségügyi állapotától függõen.

A sérültek szállítása
A ROLE I-III ellátási szakasz esetén az alapvetõ szállítási mód szárazföldön, ka-
tonai mentõautóval, a hátországi kórházba szállítás pedig repülõvel történik.
A 6 órás szabály alá tartozó súlyos sérülteket lehetõleg mentõhelikopterrel kell
szállítani.
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136f Polgári sérültek ellátása Afganisztánban 136g Sérültszállítás

FELADATOK
1. Mi az összefüggés a sebesültek ellátásának színvonala és a harci morál között?
2. Mi történik egy combcsontlövést kapott katonával? Képzeletben kövessétek végig az

ellátását és a gyógyulását annak alapján, amit a szakaszos sérültellátásról megismer-
tetek!

3. Beszéljétek meg közösen, milyen elõnyei vannak a szakaszos sérültellátásnak! Milyen
háborús tapasztalatok játszhattak közre e módszer kialakulásában?

ÖSSZEFOGLALÁS
A harctéren minden sérült katonát el kell látni, ezért a parancsnok tartozik felelõs-
séggel.

A sérült katonák harctéri egészségügyi ellátása szakaszosan történik. Minden kato-
nát csak addig szállítanak hátra, ameddig az a gyógyulása szempontjából indokolt.

Az ellátási szakaszok: az elsõsegély, a szaksegély, az elsõ orvosi segély (ROLE I), az
elsõ tábori kórház (ROLE II), a civil vagy katonai kórház (ROLE III), a hátországban talál-
ható kórház (ROLE IV).

FELADAT: Nézzetek utána, hazánkban hol található a ROLE IV kategóriába tartozó kórház!



137. Ismétlõ foglalkozás az E) fejezet anyagából

� Teendõk a baleseti helyszínen
• Helyszín biztosítása. • Tájékozódás.
• Életveszély elhárítása. • Mentõk (segítség) értesítése.
• További sérültek ellátása, óvása.
• Mentõk (segítség) megérkezésekor azok tájékoztatása.

� A sérültek kimentésének alapszabályai
• Ki kell menteni a sérültet az autóból, épületbõl stb., ha ott tûz, robbanás, ár-

víz, földrengés, dõlés (fa, oszlop, homokfal), híd-összeomlás, füst vagy egyéb
veszély van. A kimentéshez a Rautek-féle mûfogást alkalmazzuk.

• Tilos kimenteni a sérültet az autóból, épületbõl, ha az beszorult, de nincs a
fenti veszélyek egyike sem.

• Tanácsos a sérültet kimenteni az autóból, épületbõl, ha a sérülését ott ellátni
nem tudjuk.

• Nem tanácsos a sérültet kimenteni az autóból, épületbõl, ha a sérülését ott is
el tudjuk látni.

� Eszméletlen a beteg, ha nem ébred fel a hangos ébresztésre, a vállak gyenge
megrázására, valamint a fájdalomingerre nincs mozgásos válasz vagy csak na-
gyon renyhe választ kapunk.

� A beteg vizsgálatánál az alábbi két állapot megállapítása fontos:
• Él-e a beteg? • Eszméleténél van-e a beteg?

� Az eszméletlen beteg ellátásakor kiemelten fontos az átjárható légutak biz-
tosítása, annak megállapítása, hogy a betegnek milyen sérülései vannak.

� Az eszméletlen beteg, vagy a sérült mozgatásakor alkalmazandó fektetési
módok:
• stabil oldalfekvõ helyzet. • angolszász oldalfekvõ helyzet.
• katonai fektetés.

� Az újraélesztés megkezdésére csak 5 percünk van! A hirtelen halál (szív-
megállás, fulladás stb.) idõszakában kell az újraélesztést megkezdeni. Ez az idõ
a hirtelen halál beálltával (légzés és/ vagy keringés leállása) kezdõdik és 5 per-
cig tart. Az 5 perc elteltével beáll a biológiai halál (ha nem kezd valaki újraélesz-
tést), majd egymás után megjelennek a halál jelei.

	 A hirtelen halál állapotában levõ beteg ellátása, az újraélesztés teendõi:
• Cirkuláció (keringéspótlás). Ezt percenként hatvanszor meg kell ismételni!
• Befúvásos lélegeztetés. A keringés légzés pótlásának aránya 30:2
• Átjárható légutak biztosítása.
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 Az újraélesztést mindaddig végezni kell, amíg:
• A beteg spontán légzése/ keringése vissza nem tér.
• A segítség (orvos, mentõk) megérkezik, és átveszik a feladatot tõlünk.
• Elfáradásunk idejéig (10-30 perc), ha nincs senki, aki átvegye és folytassa azt.

� Három féle vérzést különböztetünk meg:
• Ütõeres (artériás) vérzést.
• Visszeres (vénás) vérzést.
• Hajszáleres (kapilláris) vérzést.

� Az artériás vérzés során a vér a szív pulzálásának ütemében spriccel. A vér
világos, élénkvörös színû, oxigénben és tápanyagban gazdag. A vér a sebbõl
10-120 centiméteres sugárban is spriccelhet.

 Az artériás vérzés felismerése utáni azonnali teendõk:
• a sérült lefektetése (ha ül, akkor is);
• a sérült végtag felemelése (fej, láb, kéz);
• artériás nyomópont elnyomása;
• artériás nyomókötés alkalmazása;
• ha a kötés átvérzik, akkor újabb nyomókötés (nem levenni az elõzõt), ha a

vérzés eláll, akkor a sérült végtagot a szív feletti magasságban felpolcolni,
rögzíteni kell;

• sokk fektetés alkalmazása, a létfontosságú szervek vérellátásának biztosí-
tására.

� A vénás vérzés bõ vérzéssel buggyan fel, nagy cseppekben folyik és sötétvö-
rös színû. A vénás vér sötét színû, széndioxidban és salakanyagban dús. A vér
a sebbõl nagy cseppekben távozik, a kifolyt vér erõsen elszínez mindent.

� A vénás vérzés felismerése utáni azonnali teendõk:
• a sérült leültetése, lefektetése (ha lábán van a seb);
• a sérült végtag felemelése (fej, láb, kéz);
• vénás nyomókötés alkalmazása;
• ha a kötés átvérzik, akkor újabb nyomókötés (nem levenni az elõzõt), ha a

vérzés eláll, akkor a sérült végtagot a szív feletti magasságban felpolcolni,
rögzíteni kell;

• sokk fektetés alkalmazása, a létfontosságú szervek vérellátásának biztosítá-
sára.

� A törések fajtái: a repedés, amikor a csonthártya nagyrészt épen marad, csak
a belsõ kemény csontos állomány reped meg. A zárt törés során a csonthártya
és a belsõ kemény csontos állomány is megtörik, de felette a bõr folytonossága
megmarad. A nyílt törés esetében a törés feletti bõrt a csont törött vége kisza-
kítja, és a csont kitüremkedik.
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� A törések tünetei:
• fájdalom (a legtöbb esetben jelentkezõ tünet, kivétel bódult állapotban – ital,

drog hatására);
• duzzanat (folyadék kerül a sérült szövetekhez);
• elszínezõdés (bevérzés a környezõ erek sérülésébõl);
• recsegés (a törés pillanatában, törött csontvégek egymáshoz érésekor);
• funkciózavar (nem tud lábra állni, nem bírja emelni a kezét).

� Az ízületi sérülések fajtája a rándulás, amikor a külsõ behatásra (esés, ütés)
kimozdult ízületi fej visszatér az ízületi tokba. A kimozdulás a szalagok szaka-
dását eredményezheti. A ficam esetében a kimozdult ízületi fej nem tér vissza
az ízületi tokba. A kimozdulás rögzített marad, távolról is látható deformitást
mutat, amely mellett ízületi mozgás nincs vagy elenyészõ.

� A NATO hadseregeiben azonos elvek és szabályok alapján történik a kato-
nák harctéri egészségügyi ellátása. Kiemelten fontos az úgynevezett 6 órás sza-
bály, amely szerint az életmentõ és végtagmentõ ellátásra szoruló katonákat 6
órán belül véglegesen el kell látni.

� A sérült katonák ellátásának szakaszai:
• az elsõsegély;
• a szaksegély;
• az elsõ orvosi segély helye a ROLE I;
• az elsõ tábori kórház a ROLE II;
• civil vagy katonai kórházi ellátás a ROLE III;
• a hátországban található kórház a ROLE IV.

� Az I–III ellátási szakasz esetén az alapvetõ szállítási mód szárazföldön a ka-
tonai mentõautó, a hátországi kórházba szállítás repülõvel történik. A 6 órás
szabály alá tartozó súlyos sérültek szállítását lehetõleg mentõhelikopterrel kell
végezni.
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138. Ellenõrzõ foglalkozás az E) fejezet anyagából

1. Soroljátok fel a baleseti helyszínen végrehajtandó feladatokat!
2. Milyen feladatok vannak az életveszély elhárítása során?
3. Milyen esetekben tilos kimenteni a sérülteket?
4. Mutassátok be társatokon a Rautek-féle mûfogást!
5. Soroljátok fel a sérültek ellátásának sorrendjét normál balesetekben, és

indokoljátok meg, hogy miért ezt a sorrendet kell alkalmazni!
6. Soroljatok fel négy körülményt, amelyet az elsõsegélynyújtónak a tevé-

kenysége megkezdése elõtt figyelembe kell vennie!
7. Soroljátok fel, hogy melyek az életveszélyre utaló jelek!
8. Alakítsatok csoportokat, és hajtsátok végre a tálcafogást!
9. Indokoljátok meg, hogy tömeges balesetben miért a végén kell ellátni 

az elsõ idõfaktorba (3-5 perc) tartozó sérülteket!
10. Alakítsatok párokat, és vizsgáljátok meg egymáson az alapvetõ élet-

funkciók (légzés, keringés) meglétét!
11. Milyen esetben kell alkalmazni a képen látható fektetési módot?

12. Fogalmazzátok meg, hogy mely esetekben nevezünk valakit sérültnek,
vagy betegnek!

13. Soroljátok fel a hirtelen halál állapotában levõ beteg ellátásának lépéseit!
14. Soroljátok fel a harctéren megsérült katonák ellátásának állomásait és az

egyes ellátási szakaszok fontosabb feladatait!
15. Soroljátok fel az artériás vérzés jellemzõit!
16. Soroljátok fel a vénás vérzés jellemzõit!
17. Keressetek társaitokon artériás nyomópontokat!
18. Készítsetek nyomó- és fedõkötést!
19. Soroljátok fel a kötözés alapelveit!
20. Milyen törésfajtákat ismertek?
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globális, kontinentális, regionális, szubregionális, lokális, katonai stratégia, hadvise-
lési módok, illegális migráció, kollektív védelem, kollektív biztonság, válságkezelés,
proliferáció, konszenzus, „out of area” missziók, cyberbûnözés, európai integráció,
preferenciális övezet, katonai képességek, harccsoport, hadrend, haderõnem, fegy-
vernem, PRT, ISAF, CIMIC, PSYOP, KFOR, IFOR, SFOR, EUFOR, NTM-I, MALT,
UNFICYP, MFO, MINURSO, UNOMIG, UNMIK, információs hadviselés, intelligens
eszközök, precíziós fegyverek, harci robot, törzsszázad, Ranger, SAS, Delta Force,
US Navy SEAL, Green Barrets, GSG-9, Szpecnaz, lopakodó technológia,
Nighthawk, Raptor, UAV, UCAV, MQ–1 Predator, MLRS, Abrams, Stryker

geoid, forgási ellipszoid, World Geodetic System, síkvetületek, kúpvetületek, hen-
gervetületek, UTM hengervetület, LCCP kúpvetület, UTM szegmensek, MGRS azo-
nosító rendszer, GEOREF azonosító rendszer, JOG térképek, jelkulcs, szintvonalak,
alapszintköz, szelvényezés, IMW szelvényezési rendszer, vonásképlet, ortofotó,
azimut, oldalmetszés, hátrametszés, elõmetszés, GPS, NAVSTAR, GLONASS, térbe-
li ívmetszés

összfegyvernemi harc, szakasztámpont, századtámpont, zászlóalj-védõkörlet, szö-
kellés, béketámogatás, békemûvelet, megelõzõ diplomácia, béketeremtés, békefenn-
tartás, békekikényszerítés, békeépítés, humanitárius segélynyújtás, nem háborús
mûveletek, SALT-1 egyezmény, CFE szerzõdés, ellenõrzõ-áteresztõ pont, járõrözés,
kísérés, kutatás, fényjelzõ lövedék, gyújtólövedék, páncéltörõ lövedék, oktatólõszer,
vaklõszer, lövedék röppálya, túlélés, szükségfegyver, menedék, hóbarlang, személyi
álcázás, nyomkövetés, láncreakció, magfúzió, Atomsorompó Szerzõdés, kezdeti át-
hatoló radioaktív sugárzás, elektromágneses impulzus, visszamaradó radioaktív su-
gárzás, biológiai harcanyagok, biológiai fegyverek, Biológiai Hadviselési Konvenció,
vegyi fegyver, mérgezõ harcanyagok, Vegyifegyver Tilalmi Egyezmény, foszgén,
difoszgén,  klórpikrin, idegmérgek, vérmérgek, hólyaghúzók, fojtók, ingerlõk, kábí-
tószerek, herbicidek, vegyiriadó, vegyi- és sugárfelderítés, ABV-védõruha, dezin-
fekció, dezinszekció, profilaktikus, 93 M gázálarc, köztes lõszer, elsütõbillentyû,
elsütõemelõ, kakasakasztó, kakasnyugasz, ütõszeg, gyúszeg, csappantyú, gyúelegy,
hüvelyfenék, gyúlyuk, lõportöltet, csõfurat, gázátömlõ furat, gázhenger, gázdugaty-
tyú, zár, zárkeret, felhúzókar, hüvelyvonó karom, reteszelõborda, kakasrugó, szán-
akasztó, 96M NF támadó kézigránát, 93M NF védõ kézigránát, gyújtófej, biztosító
kar, biztosító sasszeg, forgó ütõszeg, égõgyújtó, nitropenta detonátor, hexogén, ha-
tásnövelõ burok, 96M P9RC pisztoly, AK-63D gépkarabély, T–72-es harckocsi,
BTR–80A gyalogsági harcjármû, JAS–39 Gripen repülõgép, Mi–24D harci helikopter,
díszegyenruha, alakiság, alakzat, térköz, távköz, tiszteletadás, tisztelgés, fõvetés,
menetelés, menetalakzat, díszlépés, katonai ünnepségek, díszalegység



A TANANYAGBAN TÁRGYALT ÚJ SZAKSZAVAK FELSOROLÁSA

417

szolgálati elöljáró, hivatali felettes, szakmai elöljáró, minõsített idõszakok, Honvé-
delmi Tanács, rendkívüli állapot, szükségállapot, veszélyhelyzet, megelõzõ védelmi
helyzet, honvédelmi igazgatás, hadkötelezettség, honvédelmi munkakötelezettség,
polgári védelmi kötelezettség, tényleges állomány, vezénylés, szolgálati viszony, ál-
lománycsoportok, kihallgatás, parancskihirdetés, ügyeleti szolgálatok, függelmi vi-
szonyok, járandóság, nõtlenszálló, elhelyezési körlet, élelmezési normák, ruházati
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