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FORRAY LÁSZLÓ1  

Túlélés alapjai mérsékelt égövi viszonyok között II. 

The fundamentals of survival in temperate zones  
Part II. 

Absztrakt 

A tanulmányomban a magyar és külföldi forrásanyagokból összegyűjtött ez irányú 

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

ném átadni írásban mindazon ismereteket, melyeket alapvető fontosságúaknak 

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

derítő és mélységi felderítő szakemberek és természetesen minden a téma iránt 

érdeklődő számára.  

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

képzés folyamatában is felhasználható. Az érdeklődő olvasók számára pedig 

hasznos forrás az ismeretbővítéshez. 

Kulcsszavak: túlélés, menedék, táplálék, csapdák, tájékozódás 

Abstract 

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

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

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

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

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

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

readers might be helpful as well to widen their knowledge. 

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

A cikksorozatom első részében megkezdett túlélési alapismeretek kifejtését folytatom. Az 

általam felállított fontossági sorrend első részével fogok foglalkozni, amely a túlélő katona 

számára alapvető fontosságú ismeretekkel bír. Ez pedig: a MENEDÉK, azaz bázis, rejtek-

hely.  

2. MENEDÉK 

2.1. MENEDÉKHELY (BÁZIS, REJTEKHELY) 

A túlélést folytató katona számára az egyik fontos szabály az, hogy ‒ miután megállapította 

álláspontját a terepen, akkor rejtek/menedékhelyet keressen magának, hogy ott többek 

között ki tudja gondolni a saját csapatokhoz történő visszatérésének tervezett útját, módját 

A műveleti területen túlélésre kényszerülő katona számára szerintem a legfontosabb 

az, hogy találjon magának egy olyan helyet, ahol rendezni tudja a gondolatait a lehetséges 

teendőkkel kapcsolatban. Egy olyan rejtekhelyet, amely védelmet nyújt a nap, rovarok, 

szél, eső, hó, magas vagy alacsony hőmérséklet, és ellenséges tevékenységek ellen is, és 

amely az számára pihenési, regenerálódási lehetőséget biztosít. Fontos az is hosszabb 

idejű ott tartózkodás esetén, hogy tüzet is lehessen benne gyújtani, melegedés, étel elké-

szítése céljából. A menedék fő célja az, hogy teremtsen, viszonylagos kényelemérzetet és 

segítsen életben tartani a katona túlélési ösztönét. Természetesen csak azok a helyek 

lehetnek a legalkalmasabbak, amelyek lakott területektől, utaktól, ösvényektől, ember által 

gyakran járt területtől távol helyezkednek el. Választás szempontjából a legalkalmasabbak 

erre a célra az erdős, bokros, cserjés, széltől, időjárási viszonyoktól védett, sík területek. 

Menedékként fel lehet használni a terepen található természetes tereptárgyakat, kép-

ződményeket: barlang, barlangfülke, szikla/fölfal közti hasadék/üreg, gödör, erdő, sűrű 

növényzettel benőtt hely, odú, gyökérrel kidőlt nagy fa, stb. A barlangokat, földalatti ürege-

ket csak akkor válasszuk, ha más lehetőségünk nincsen, illetve nem tervezzük hosszabb 

időre az ott tartózkodásunkat. Ezeket a helyeket a környékbeli lakosság, gyerekek ismerik 

ez által kevésbé biztonságosak számunkra. 

Ha az adott terep olyan, hogy természetes rejtekhelyet nem találunk, akkor a helyszí-

nen található anyagokból kell kiépíteni a menedékünket. Hosszabb idejű túlélés végreha j-

tásakor a kiépítésnél fontos szempont, hogy a rejtekhelyünket a föld alatt alakítsuk ki, úgy, 

hogy az ne emelkedjék ki a környezetéből. Nagysága, berendezése függ attól, hogy meny-

nyi személy és felszerelés részére kell kialakítanunk. 

 Kiépítéskor figyelembe kell vennünk az időjárási körülményeket és a tervezett tartóz-

kodási időtartamot is. A bejáratát, ha lehet, úgy válasszuk meg, hogy a szélmentes oldal 

felé nézzen, hőségben É-i tájolású legyen.  

A bejárat megválasztásánál azt is figyelembe kell venni, hogy a menekülési irányba ter-

vezett oldalon kell kialakítani és szélvédővel kell védeni. A szélfogót el lehet készíteni ter-

mészetes anyag, avagy sátorlap, esővédő, poncho, stb. alkalmazásával. A földalatti mene-
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dék tetejét felülről a szükséges magasságig a kitermelt földdel tölthetjük fel, melyet elké-

szülte után álcáznunk kell. Az álcázó anyagot soha sem a bázis közvetlen közeléből sze-

rezzük be! Huzamosabb egyhelyben tartózkodás esetén a kiválasztott természetes kép-

ződményt tovább kell bővíteni, alakítani. 

2.2.  A MENEDÉKKEL SZEMBEN TÁMASZTOTT ALAPKÖVETELMÉNYEK:  

— biztosítsa a katona/ák pihentetését (testi/lelki);  

— biztosítsa az egyéni/csoport felszerelés és eszközök elhelyezését;  

— biztosítsa a napi élet megszervezésének lehetőségét; 

— biztosítsa a túlélés lehetőségeinek megteremtését; 

— legyen rejtett;  

— védjen az időjárási viszonyok ellen; 

— nyújtson jó kilátást és védelmet az egyén/csoport részére; 

— rendelkezzék rejtett megközelítési és elhagyási lehetőségekkel;  

— tegye lehetővé a hosszabb idejű ottlétet;  

— tegye lehetővé a minimális kényelmi feltételek megteremtését.  

2.3 A MENEDÉK KIVÁLASZTÁSA 

Fontos szempont a tervezett rejtekhely kiválasztásánál/építésénél ‒ a tervezett időtartam, 

amelyet a túlélő ott szándékozik tartózkodni. Amennyiben lehetséges már sötétedés előtt 

kezdjünk el olyan helyet keresni, ahol meghúzhatjuk magunkat éjszakára.  

A rendelkezésünkre álló időnek elégnek kell lennie ahhoz, hogy megkeressük az alkal-

mas helyet, kialakítsuk a fekvőhelyet, és megtegyük az alapvető védelmi rendszabályokat. 

Arról se feledkezzünk meg, hogy védve legyünk az időjárási elemek hatásaitól, rovaroktól 

és a vadállatoktól. Kő és lavinaomlás veszélyes terepen ne keressünk rejtekhelyet. 

 Kerüljük az uralgó pontokat, magányos fák, sziklák környékét, mert azokat tájékozódá-

si pontként alkalmazhatja az ellenség. Készüljünk fel arra is, hogy másnap össze kell 

szednünk a megfelelő anyagokat a bázisunk tovább fejlesztéséhez, kialakításához.   

2.3.1. Az egyik legfontosabb teendőnk a tervezett menedékünk megfelelő helyének kivá-

lasztása:  

— a menedék legyen általunk könnyen elhagyható és az ellenség számára aránylag 

nehezen megközelíthető; 

— ne essen forgalmas utak, turistautak, ismert barlangok közelébe, legyen félreeső 

helyen;  

— legyen álcázott, rejtetten megközelíthető, kerüljük a kirívó helyeket (magányos fa, 

szikla); 

— ne legyen veszélyes helyen (áradás, kőomlás, lavina, kidőlő fák, stb.); 

— lehetőleg legyen a közelben természetes építőanyag, száraz fa, víz; 
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— ne legyenek rovarok, hüllők, mérgező növények a közelben; 

— nyújtson védelmet a vadon élő állatok ellen; 

— lehetőleg legyen szélmentes helyen. 

2.3.2. Az optimális hely kiválasztásnál, és a kiépítésénél a következő szempontokat is 

figyelembe kell venni: 

— a bejárat a lehető legkisebb legyen és a szélvédett oldalra kerüljön; 

— a kiépített menedék legyen stabil, álljon ellen a hónak, erős szélnek, esőnek; 

— a bázis megfelelő nagyságú legyen, (1,5 x 2 m/személy);
2
 

— legyen benne hely a felszerelésnek, esetleges tárolandó anyagoknak (élelem, víz, 

tűzifa
3
); 

— ki tudjunk alakítani megfelelő jelzőrendszert állatok, illetve emberek ellen; 

— nyújtson rejtett menekülési útvonalakat; 

— az álcázásához legalább 300-400 m-ről hozzuk az álcázó anyagot; 

— a természeti adottságokat kihasználva tudjuk kiépíteni a menedékhelyet, legyen 

szabálytalan alakú; 

— rejtekhelyünk ne tűnjön ki a környezetéből, olvadjon abba bele, mintha annak 

szerves része lenne. 

A menedéket általában erdős, bozótos területen választjuk ki. Előfordulhat, hogy folyópart 

közelében kell kiválasztanunk a menedékünk helyét. Ebben az esetben számolnunk kell 

arra, hogy a folyó vízszintje hirtelen megemelkedhet és elönti az általunk megválasztott 

helyet és környékét.  

Figyeljünk arra, hogy mindig jóval a vízszint fölött keressünk magunknak alkalmas rej-

tekhelyet. 

Az évszakokat is figyelembe kell venni, amikor a túlélési ismeretekről beszélünk. Hi-

szen egy általunk megtanult és alkalmazott bázistípus nem biztos, hogy alkalmazható 

minden időszakban. Nyáron fontos, hogy a bázis olyan helyen legyen, hogy könnyen ivóvi-

zet tudjál szerezni magadnak és gondoskodni tudjál a vízutánpótlásról. Nagyon fontos a 

rovarok elleni védelem is, mert igen csak meg tudják keseríteni az életedet a csípésükkel, 

nem is beszélve az általuk terjesztett betegségekről.   

Mivel tüzet is kell raknod, nagyon fontos az, hogy olyan helyet válassz, ahol az ellenség 

nem láthatja a tüzed fényét, füstjét. Illetve nem érzi meg annak jellegzetes szagát. 

                                                 
2
 A leggyakoribb hiba, az hogy egy menedék túl nagy. A menedéknek nagynak kell lennie ahhoz, hogy 

elférjünk benne, de elég kicsinek ahhoz, hogy hidegben a hőt megtartsa. 
3
 Tűzifa – tüzeléshez felhasználható száraz fa, gally. 
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2.4. A MENEDÉK TÍPUSAI
4
 

A menedékhely fajtája főleg attól függ, milyen anyagok állnak a túlélés helyszínén a ren-

delkezésre a tervezet rejtekhely kiépítéshez. Ha van a túlélőnél esőköpeny, sátorlap, kato-

nai poncsó, avagy bármilyen fóliadarab, azokat fel tudja használni a rejtekhelyének gyors 

kiépítéséhez.   

Alapszabályként megállapítható, hogy mindig akkora menedéket kell építeni, amely 

alapvetően biztosítja a személy/csoport elhelyezkedését anyagaival, felszerelésével együtt.  

2.4.1. A menedék típusa függ: 

— a helyszínen rendelkezésre álló anyagoktól; 

— a kiépítéshez rendelkezésre eszközöktől, időtől;  

— az időszerű időjárási viszonyoktól; 

— a menedékben tartózkodó személyek számától, a felszerelés nagyságától;  

— mennyi ideig, és milyen célra van szükségünk a menedékre. 

Az elkövetkezőkben csak azokról a menedékfajtákról fogok írni, amelyeket a katona, illetve 

a csoport számára szerintem érdemes figyelembe venni.   

2.4.1.1. Elhagyott/elhagyottnak tűnő építmények 

A terepen nagyon sok ilyen építmény van, főleg erdőkben, folyók mentén. Hobbiházak, 

erdészek, vadászok által épített épületek.  Mivel ezek lakottak lehetnek, azaz a tulajdonosa 

bármikor feltűnhet, csak alapos szemrevételezés után szabad megközelíteni, illetve „bir-

tokba venni”.  

Kevésbé biztonságos helynek számít, ezért csak végső esetben lehet alkalmazni és 

csak rövid idejű tartózkodásra alkalmasak. Csak a legvégső esetben ajánlom búvóhely-

ként. 

2.5. A MENEDÉK A KIÉPÍTÉSE TEKINTETÉBEN LEHET: 

— hevenyészett (ideiglenes); 

— állandó (hosszabb időtartamra). 

 

Hevenyészett (ideiglenes) menedék elkészítésekor az az alapvető szempont, hogy a 

lehető legkevesebb munkával, és a leggyorsabban készüljön el a rejtekhelyünk, különösen, 

ha amúgy is csak egy éjszakára használnánk, mert másnap a terveink szerint folytatjuk 

tovább a menetünket a terveink szerint. Nagyon sokszor könnyebb és egyszerűbb termé-

szetes menedéket keresnünk, mint megépítenünk egyet. Időtartamtól, lehetőségektől, 

külső behatások függvényében lehetőség szerint kereshetünk barlangot, hasadékot, szik-

                                                 
4
 Különböző menedékfajták, elkészítésük: http://100wildhuts.blogspot.hu/2012/01/wild-hut-1.html  

Letöltve: 2016.11.05. 

http://100wildhuts.blogspot.hu/2012/01/wild-hut-1.html
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lahasadékot a hegy/domboldalakon, amelyek szélvédettek és távol vannak az ember járta 

területtől. A hevenyészett menedék kiépítésére többféle lehetőségünk van. A szél, eső 

ellen védelmet nyújtó sátorlaptól, a megbízhatóbb, tartósabb menedékig. A hevenyészetten 

kiépített menedékek esetében alapvető tényező számunkra a kiépítéséhez rendelkezé-

sünkre álló idő.  

A hevenyészett bázis kiépítését időben meg kell kezdenünk, hogy még az éj leszállta 

előtt teljesen készen legyünk vele. Számolnunk kell azzal, hogy több időt kell ráfordítanunk 

annak érdekében, hogy jó minőségű menedéket készítsünk, mint kapkodva tartózkodásra 

alkalmatlant, kényelmetlent összeállítani, ahol később nem tudunk pihenni. Számolnunk 

kell azzal is, hogy az adott évszak, illetve az adott hőmérséklet is nagyban befolyásolja a 

bázisunk elkészítésének milyenségét.  

A melegebb hónapokban már a környezetünkben található anyagok felhasználásával, 

esetleg kiegészítve sátorlappal, ponchóval, fóliával, esőköpennyel és egyéb kötöző anya-

gokkal, alkalmas bázist tudunk magunknak készíteni. 

Állandó menedéket kell mindenképpen építenünk, ha több napot/hetet kell eltöltenünk 

valahol. Ilyenkor szükségünk lesz egy biztonságot és kényelmet nyújtó rejtekhelyre. Legal-

kalmasabb erre a föld alá kiépítenünk a bázisunkat. Mindenképpen előzetesen alaposan 

meg kell vizsgálnunk a kiszemelt területet, és ki kell választanunk az arra legalkalmasabb 

helyet.  

A kiválasztásnál a talaj minősége, és a környezet álcázási lehetőségei adják meg a 

döntésünk alapját. A hely kiválasztása után megkezdhetjük a bázisunk alapjának kiásását, 

amelynek alaprajzát általában téglalap alakúra alakítjuk ki. 

2.6. AZ ÁLTALUNK ELKÉSZÍTHETŐ ÁLLANDÓ MENEDÉKEK FAJTÁI 

— föld alá épített menedék; 

— föld fölé épített menedék. 

2.6.1. Föld alá épített menedék  

A bázis nagyságát a létszámnak megfelelően kell kialakítani. A földet, amelyet az ásás 

során keletkezett a menedék helyétől távolabbra kell elhordanunk. Kivéve azt a mennyisé-

get, amelyet a menedék oldalfalának, illetve a tetejének kialakításához, fedéséhez szándé-

kozunk felhasználni. A maradék földet célszerű több helyre elhordani.  

Általában gödröket, bemélyedéseket keressünk, amelyeket a kitermelt földdel való fel-

töltés után megfelelően álcázzunk le a környezetében található anyagokkal. A „felesleges-

sé vált” föld elhordásánál segítségünkre lehetnek a rendszeresített sátorlapok, és egyéb 

általunk készített eszközök.   

A kialakított vermet olyan mélyre kell készítenünk, mintha a csoport legmagasabb em-

bere térdelne és a feje fölött lenne a tető 15 cm-el magasabban, így kényelmesen tudunk 

majd benne mozogni.  (Ha van időnk és energiánk a rejtekhely alaposabb kialakításához, 
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illetve több hetet kell ott eltöltenünk, akkor a mélység elérheti a teljes embermagasságot 

is). 

A menedék tetejének elkészítéséhez legalább karvastagságú, nyers ágakat kell vág-

nunk, mert azoknak kell megtartania a rákerülő ág, „szigetelőanyagot” és földréteget.   

A tetőt minden esetben rácsos szerkezetűre alakítsuk ki, hogy a súlyt megtartsa huza-

mosabb ideig. Miután elkészítettük a tető vázát, akkor be kell fednünk (nylon, poncsó, 

sátorlap, ruhaanyag, fenyőgally, avar, széna, szalma, stb.), egyenletesen és hézagmente-

sen, majd azt földdel borítsuk be, ezáltal megtörténik a menedékünk időjárási hatások 

elleni védelme is. Ezután a környezetünkben található eredeti takaróanyaggal álcázzuk le.  

A tető mellett körben alakítsunk ki vízelvezető árkot. A bejárat elrejtéséhez, zárásához 

faágakból készítsünk egy keretet, hasonlóan a tetőhöz, ami eltakarja a bejárati nyílást, 

majd ezt is gondosan álcázzuk le. (Lezárhatjuk, hátizsákkal, sátorlappal is.) 

Ezután nekikezdhetünk a menedékünk földalatti részének célszerű kialakításához. A tér 

mindenoldalú kihasználtságának érdekében hosszabb bemélyedéseket vágjunk a falba a 

szükséges felszerelésünk, anyagaink részére, ezzel a rendelkezésünkre álló teret is meg-

növelhetjük. Az időjárási körülmények ránk való hatása, és egyéb lehetőségeink számba-

vétele és elemzése után, ha szükséges kialakíthatunk belül egy kisebb tűzrakó helyet, 

figyelembe véve annak minden oldalú hatását és következményeit.  

A füst kivezetését mindenképpen meg kell oldanunk, illetve annak rejtését a bázison kí-

vül.  

Fontosnak tartom a jó pihenést biztosító, alkalmas fekvőhely elkészítését is, mivel en-

nek megépítése/kialakítása nélkül nem tudjuk magunkat 100%-ban regenerálni. Nem csu-

pán a kényelmes fekvés érzetét biztosítja, hanem véd az éjszakai lehűlés, felfázás ellen is.  

 

 

4. számú kép: Föld alatti menedék
5
 

 

                                                 
5
 Saját anyag. 
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Ezért a fekvőhelyünket alapos hozzáértéssel kell elkészítenünk. a legegyszerűbb az, 

hogy a kiválasztott területre vastagon szórunk szénát, szalmát, füvet, falevelet.  

Nagyon jó megoldás az, hogy tűlevelű faágakat halmozunk egymásra, legalább 30 cm 

vastagon. Fontos dolog a kiválasztásnál, hogy talajvízmentes területen építsük ki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. számú kép: Földkunyhó hasadék oldalában kialakítva6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. számú kép: Földkunyhó hasadék oldalában kialakítva7 

                                                 
6
 Saját anyag. 
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2.6.2. Föld fölé épített menedék 

2.6.2.1. Sátor 

A modern katona felszereléséhez tartozhat egy, vagy több személyes sátor, amelyet ma-

gának vesz meg, avagy rendszeresítve van. Véd az időjárás ellen, rejt, és könnyen magá-

val viheti a katona, mert max. 3 kg súlyú. ha nincs nála ilyen eszköz, akkor a környeze-

tünkben található, vagy a felszerelését képező anyagokból előállítható. 

 

 

7. számú kép: Sátorfajták (bywak)
8
 

2.6.3. Fából épített menedék/pihenőhely fajták (kunyhók) 

A helyben gyűjthető faágakból készíthetjük el, amely kialakítása szerint lehet: 

— féltetős menedék: 

 kidőlt fára (kövekre) épített féltetős menedék; 

 elöl nyitott féltetős menedék; 

— háromszögletű menedék (wigwam): 

 rézsútos (ferde tetejű) menedék; 

 nyeregtetős (A) menedék; 

— csúcsos tetejű menedék; 

— kerek tetejű menedék; 

— egyéb anyagok felhasználásával készített menedékek. 

 

 

                                                                                                                           
7
 http://www.knifeforums.com/forums/showtopic.php?tid/866318/tp/2/  Letöltés: 2016.10.10. 

8
 http://player.hu/eletmod/divat/kabat-sator-es-halozsak-egyben/ Letöltve: 2016.10.10.  

    Saját anyag. 
 

http://www.knifeforums.com/forums/showtopic.php?tid/866318/tp/2/
http://player.hu/eletmod/divat/kabat-sator-es-halozsak-egyben/
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A védőtető lefedéshez felhasználható anyagok: 

— nád; 

— széna; 

— szalma; 

— faháncs; 

— falevél, avar; 

— gyeptégla; 

— ágak, tűlevelű ágak; 

— föld; 

— esőköpeny, poncsó; 

— sátorlap; 

— fólia, szemeteszsák. 

 

Föld fölé épített egyéb menedékek természetes anyagokból: 

  

8. számú kép: Menedék természetes anyagokból
9
 

2.7. FÉLTETŐS MENEDÉK 

2.7.1. Kidőlt fára (kövekre) épített féltetős menedék 

Keressünk egy nehezen megközelíthető, fedett terepen levő kidőlt fát, amely elég vastag 

ahhoz, hogy kényelmesen el lehessen helyezkedni alatta. Ha túl magas, akkor nehéz le-

szigetelni, ha túl alacsony, akkor az esővíz nehezen folyik le róla. 80-100 cm magasságú 

fa, (kövek) a legalkalmasabb erre a célra. A fa széltől mentes oldalára (ha van ilyen) rakjuk 

egymás mellé a környezetünkben található gallyakat, ágakat, fenyőlombot, minél szoro-

sabban egymáshoz. Így kialakítunk egy vázat, melyet a rendelkezésünkre álló anyagokkal 

                                                 
9
 Saját anyag. 

Menedék természetes anyagokból
• Váztípusok: A vázat 

lefedhetjük 

sátorlappal, faágakkal, 

kéregdarabokkal, 

nagyobb levelekkel, 

fűnyalábbal, náddal, 

stb. A lefedést alulról 

felfelé haladva tegyük 

a vázra.
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tömítenünk kell. Ehhez fel tudjuk azokat az anyagokat használni, melyeket a „védőtető 

lefedéshez felhasználható anyagok” közt leírtam. Ne feledjük, mindig alulról felfelé halad-

junk, hogy a felső réteg borítsa be az alatta levőt. Ezáltal segítjük a víz könnyedebb lefo-

lyását az általunk készített oldalról. ezután jöhet a rejtekhelyünk egyik oldalának lezárása, 

ez több mindentől függ: az ellenség várható felbukkanási iránya, tervezett menekülési 

irány, uralkodó szélirány, stb. Ezután kialakíthatjuk a menedékünk belső terét. (Sárral ke-

vert avarral, levelekkel, mohával, agyaggal lehet tömíteni a kövek közti réseket). 

 

  

9. számú kép: Kidőlt fára (kövekre) épített menedék
10

 

2.7.2. Elöl nyitott féltetős menedék 

Egyszerűen elkészíthető menedék. Téli, illetve hideg időbeli alkalmazásra nem igazán 

javasolt.  

Kezdetnek keressünk a magasságunktól hosszabb vastagabb, lehetőleg egyenes, 

nyers faágat a vízszintes fő tartónak. Kettő kb. 1,5 méteres y-ban végződő faágat, tartó-

póznának. Majd 2 db 2 méternyi vastagabb faágat oldaltartónak. Ha ezzel végeztünk, ak-

kor verjük le a földbe a kettő y fánkat egymástól megfelelő távolságra, hogy a tetőfánkat 

biztosan megtartsa. Az y végződés belső oldalához támasszuk az oldaltartókat 45
0
-ban és 

rögzítsük az elkészült vázat egymáshoz madzaggal, ejtőernyő zsinórral, avagy valamilyen 

indával. Ezután borítsuk be a tető részt fonottan faágakkal, náddal, sással, stb. a helyszín-

re jellemző természetes anyagokkal. Minél szorosabban és vastagabb lesz a borításunk, 

annál jobb lesz a menedék szigetelése. Ne feledjük a menedék két oldalát is hasonló mó-

                                                 
10

https://www.architectsjournal.co.uk/home/3dreids-kevin-langan-completes-tenth-wild-hut-in- 
  glasgow/8638123.article Letöltve: 2016.10.10. 
  http://www.survivalring.org/skills/camping/skills-top-ten-survival-skills-series-build-an-emergency-
shelter/ 
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don elkészíteni. Ha készen vagyunk minden oldalával, akkor faágakkal rögzíthetjük plusz-

ban az építményünket, hogy a nagyobb szél ellen is védjük. A menedékünk elé telepíthet-

jük a tűzrakó helyet, amelynek a rejtekhelyünkkel szemben lévő oldalára fény/szélfogót s 

készíthetünk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. számú kép: Elől nyitott féltetős menedék
11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

11. számú kép: Túlélők hevenyészett menedékben
12

 

                                                 
11

 Saját anyag. 
12

 Saját anyag. 
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2.8. HÁROMSZÖGLETŰ MENEDÉK (WIGWAM) 

2.8.1. Rézsútos (ferde tetejű) menedék 

A rendelkezésre álló anyagok teljes kihasználásával e rejtekhely fala egyszerű, ágakból 

álló hármas keretre támaszkodik. Először is ki kell választani a megfelelő helyet és az 

aljnövényzet számunkra felesleges anyagától meg kell tisztítanunk. Havas időben a hótól. 

Aztán kell keresnünk egy „gerincrudat,” ez egy (legalább a testméretünket meghaladja) 

hosszú, egyenes, erős, ép (nem korhadt) bot legyen, mert ez tartja az építmény súlyát, 

átmérője minimum 3 cm legyen. A legtöbb területen lehet találni erre a célra megfelelő 

anyagot, csak keresni kell. A gerincrúd egyik végét fel kell támasztani. Erre alkalmas lehet 

egy megfelelő magasságban elágazó ‒ még élő – fa, vagy vastagabb bokor. Ha nincs 

ilyen, akkor kettő tömör, vastagabb ág, amelyeket összekötünk a fő tartó ággal.  Ezután 

nekikezdhetünk az oldalfalak kiépítésének. Keresnünk kell különböző nagyságú ág és 

fadarabokat. Ezek fogják képezni a menedék oldalát. Ezeket támasszuk a gerincrúdhoz, 

amilyen sűrűen tudjuk. Mivel lejtősre terveztük a tetőt, akkor különböző hosszúságú fa-

ágakra lesz szükségünk. 

Fonjunk vékonyabb ágakat, és gallyakat a ferdén feltámasztott póznák közé és köré. 

Ezután fedjük be ezeket levelekkel, fűvel, tűlevelekkel és bármely elérhető anyaggal lentről 

fölfelé haladva. Ugyan ezeket az anyagokból belülre is rakhatunk, ezáltal jobb szigetelést 

érünk el. Használhatunk a szigeteléshez fakérget, nádat, szénát, szalmát, avart ‒ olyan 

anyagokat, amelyek az adott helyen fellelhetők. Úgy próbáljuk kialakítani a borítást, hogy 

az védjen az időjárási viszonyoktól és nyújtson megfelelő hőszigetelést is. Ha külsőleg 

befejeztük a menedékünk kialakítását, akkor nekiállhatunk a belső rész kialakításához. 

Tovább folytatjuk a talajfelszín megtisztítását. Számíthatunk arra, hogy mivel a természet-

ben vagyunk az eredeti lakóktól meg kell válnunk, ha nem akarunk felesleges lakótársakat. 

(Pókok, rovarok, bogarak, főleg szúnyogok). A talajt takarjuk be vastagon avarral, tűleve-

lekkel, majd borítsunk rá valamilyen kevésbe tervezett felhasználású anyaggal (poncsó, 

sátorlap). Helyezzük el a felszerelésünket, a málhazsák lehet a párnánk, avagy a bejárat-

hoz rakhatjuk, ajtó gyanánt.  Mivel rövid ideig tervezzük az itt tartózkodást, nem célszerű 

nagyon szétpakolnunk. Tüzet nem célszerű a menedékben gyújtanunk, mivel az könnyen 

lángra kaphat. De a tapasztalat azt íratja velem, hogyha eléggé szigeteltté tudjuk kialakíta-

ni a rejtekhelyünket, úgy annak fűtésére nincs szükségünk. Esetlegesen több napot kellene 

mégis itt töltenünk, akkor tovább fokozhatjuk a szigetelés mértékét. Igy a fedőréteget 15-20 

cm vastagságban készítsük el és az első menedékváztól néhány centiméterre egy másik 

vázat is felépíthetünk, és a kettő közé füvet, szénát, levelet, mohát tegyünk.  Ne feledkez-

zünk meg arról sem, hogy több alalommal ellenőrizzük magunkat, hogy nem mászott-e 

belénk kullancs, illetve nem költöztek-e be újabb „lakótársak”.  
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12. számú kép: Menedékfajták
13

 

 

13. számú kép: Rézsútos (ferde tetejű) menedék készítése
14

 

 

                                                 
13

 http://www.grindtv.com/culture/exploring-bushcraft-survivalist-dave-canterbury/ 
   https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/29/cf/41/29cf410f22e7fa226829202ba4ef4b97.jpg 
   Letöltve: 2016.10.10. 
14

 Beard, Daniel Carter: Shelters, shacks, and shanties. 13. o. 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/29/cf/41/29cf410f22e7fa226829202ba4ef4b97.jpg
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14. számú kép: Menedékfajták
15

 

2.8.2. Kettős tetejű menedék 

Több személy tartózkodására is alkalmas, ezért nagysága, felépítése is változó. Könnyen 

és rövid idő alatt elkészíthető rejtekhely, habár kevésbé véd az időjárási viszonyoktól, mint 

a földalatti menedék és könnyebb is észrevenni. Szükség van hozzá egy 2-3 m hosszú kb. 

15 cm átmérőjű „fő gerendára”, 1,5-2 m –es oldaltartókra 30 cm-ként, mindkét oldalon, 

amelyeket a földbe kell ásnunk 30 cm-re. Majd az oldalakat készítjük el, úgy hogy faágak-

kal befonjuk vízszintesen. Majd fenyőágakkal, gyeptéglákkal, földdel, náddal, sással, stb. 

                                                 
15

 https://www.dreamstime.com/stock-images-survival-shelters-woods-image24403884  Letöltve: 
2016.10.10. 

https://www.dreamstime.com/stock-images-survival-shelters-woods-image24403884
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betakarjuk legalább 30 cm vastagságban. Ha faágakkal dolgozunk, akkor azokat lentről 

felfelé haladva jó sűrűn tegyük fel, úgy hogy a felső mindig befedje az alatta levő tetejét. 

 

15. számú kép: Kettős tetejű menedék
16

 

2.9. CSÚCSOS TETEJŰ MENEDÉK 

Ezt a menedékfajtát úgy készítjük el, hogy gúla alakban állítjuk fel egymás mellé a hosszú 

faágakat, mintha indián sátrat építenénk. nem árt valamilyen rendelkezésünkre álló 

anyaggal összekötözni a faágak felső végét, az alsó végeket erősen szúrjuk be a földbe. 

Aztán alakítsuk ki a külső borítását a menedékünknek. 

 

16. számú kép: Csúcsos tetejű menedék
17

 

                                                 
16

  http://www.wilderness-survival.co.uk/gallery/index/index/cPath/243/ Letöltve:2016.10.10. 
    http://simpleguyinacomplexworld.tumblr.com/post/111489641490/apocalypsepack-survival81 
17

 http://www.woodlandsurvival.com/shelter.htm  
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2.10. KEREK TETEJŰ MENEDÉK
18 

Olyan területen lehet kialakítani ahol fiatal, rugalmas bokrok, fák, nád található. Ezeket 

leszúrjuk egymás mellé a földbe, majd összekötjük őket függőlegesen és vízszintesen. 

Borításként a javasolt anyagokat használhatjuk. 

 

17. számú kép: Kerek tetejű menedék készítése
19 

 

2.11. EGYÉB ANYAGOK FELHASZNÁLÁSÁVAL KÉSZÍTETT MENEDÉKEK 

2.11.1. Sátorlap, takaróponyva, esőköpeny menedék 

Esőköpennyel már két személy részére is kialakíthatunk menedéket, amelyet a brit túlélők 

biwy-nek hívnak. Erdős területen terítsd ki a sátorlapodat, de legyen hozzá elég helyed. 

Utána tisztítsd meg a területet a tobozoktól, gyökerektől, kövektől, stb. Erősítsd az esőkö-

penyt négy fához a sarkainál fogva és jól feszítsd ki. Éles helyzetben 50 cm-nél magasabb 

nem lehet. Kötözd le a csuklyát és kössed egy ághoz, így megemelkedik a közepe és lepe-

reg róla az esővíz. 

Elhagyatott vidéken, ahol nincsenek fák, terítsd a köpenyt sablonként a földre és jelöld 

meg a körvonalait. 15 cm mélyen távolítsd el a vágott vonalon belül a gyepet (tőzeget) és 

építs egy alacsony gyepfalat a köpeny körvonala köré, úgy, hogy egyik oldala szabadon 

maradjon. Ez lesz az esőköpeny-sátor bejárata, hogy az ellenséges fenyegetés esetén 

azzal szembe nézzen. 

                                                                                                                           
    http://shtfsurvivalsecrets.com/survival-tip/building-a-tepee-shelter-the-easy-way/Letöltés: 
2016.10.10. 
18

 Elkészítése: http://100wildhuts.blogspot.hu/2013/03/wild-hut-19.html   Letöltve: 2016.11.05. 
19

 https://www.youtube.com/watch?v=Reav7ZnOrw8 

http://100wildhuts.blogspot.hu/2013/03/wild-hut-19.html
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A legegyszerűbb menedékfajta. Sátorlap, kötél és két fa kell hozzá. Először is győződj 

meg arról, hogy a rejtekhely hátoldala a széllel szembe nézzen. Kötözz két kötelet az sá-

torlap hosszabb oldalának két sarkára. Kötözd be a nyaknyílást. A két kötél másik végét 

erősítsed két fához, kb. derékmagasságban (lejjebb is lehet, ha az ellenség elől való elrej-

tőzés fontos) és cövekeld ki a szabadon lógó oldalát három fadarabbal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. számú kép: Menedékek
20

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 Saját anyag. 
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19. számú kép: Menedéktípusok esőköpenyből (poncsó)
21

 

 

Ha fa nincs a közelben, két póznát is leszúrhatsz. Helyezz mindegyik végébe egy-egy 60 

cm-es sátorcöveket, cövekeld le a sarkait és az oldalait, így az esőköpenyből sátor lesz. 

oldalai fedjék be a gyepfalat, húzd ki a köpenyt feszesre és kötözd össze a csuklyát. Ne 

támassz semmit a sátorra, mert be fogja ereszteni a vizet. 

2.11.2. Menedék ejtőernyőből 

Ez ejtőernyő felhasználása: 

— indián sátor építése; 

— bármilyen menedéktípus borítása kívülről ejtőernyő kupolaanyagával; 

— ejtőernyő sátor építése. 

Ha rendelkezel ejtőernyővel, avagy annak kupolahuzatával akkor azt az előzőekben felso-

roltak megépítéséhez fel tudod használni, avagy a menedékedet le tudod fedni vele álcá-

zásként, illetve rá tudsz hordani különböző szigetelőanyagokat. Az ejtőernyőt fel lehet még 

használni gyors, kezdetleges rejtekhely építésére. A kupolát háromszögbe kell hajtani és 

egy kötelet kell leengedni egy fáról fejmagasságtól egy kicsivel feljebb. Az ernyő kémény-

nyílásának köteleit rögzítsed a kötélhez, majd a kupola szélén körbe menve cövekeld ki az 

oldalait. Ha kevés a köteled, avagy nincsen, akkor egyenes faágakat is használhatsz kötél 

                                                 
21

 http://rollingfox.com/how-to-make-a-tarp-tent-with-designs?pp=1 Letöltve: 2016.10.10. 
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helyett, tetőgerincnek. Vágj pár rövidebb ágat, hogy ki tudjad feszíteni az oldalát. Terítsed 

a kupola oldalait a botokra, amíg az anyag ki nem feszül, majd a maradék anyagot hasz-

náld sátorlapnak.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

20. számú kép: Menedék ejtőernyőből22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

21. számú kép: Egyéb menedékfajták
.23 

 

                                                 
22

 Kurs survivalu (Techniki survivalowe SAS-u). VHS. PELTA. Varsó. Nr:0-II-Vid-46166. 
    https://naturallore.wordpress.com/tag/parachute/   Letöltve: 2016.10.10. 
23

 Saját anyag és Kurs survivalu (Techniki survivalowe SAS-u). VHS. PELTA. Varsó. Nr: 0-II-Vid-
46166. 
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Használd az eszedet és minden olyan anyagot, ami a hasznodra lehet, hogy a menedéked 

védjen az időjárási viszonyok és az avatatlan szemek elől. Az sem lényegtelen, hogy ké-

nyelmes legyen, meleg és biztosítsa a hosszabb idejű túlélést. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. számú kép: Hevenyészett menedék
24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. számú kép: Faágakból, sátorlapból készített menedék
25

        

                                                 
24

 Holndonner Hermann alezredes által készített anyag. 
25

 Saját anyag. 
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2.12. FEKVŐHELY 

Sokak nem gondolják azt, hogy a fekhelynek mekkora jelentősége van. Pedig, igen is van! 

Nem mindegy hogy milyenek a pihenési, alvási körülményeink. Ez elsősorban függ a fek-

vőhely kialakításától. Hideg időben védekeznünk kell a kihűlés ellen. Az hogy jól szigetelt a 

menedék nem jelenti azt, hogy alváskor, pihenéskor eszményi lesz számunkra minden. 

Ezért a fekvőhelyünket szénával, avarral, száraz fűvel, ruhadarabokkal szigetelnünk kell. 

Lehet lehelyezni közvetlenül a földre, avagy készíthetünk egy megmagasított keretet és 

arra készítjük el a pihenésre alkalmas helyet. Én az utóbbit ajánlanám, még ha ez időigé-

nyesebb is, de gondoljunk a kígyókra és egyéb rovarokra is, akik a menedékünkben már 

„őshonosok”. Ha találunk a környezetünkben cickafarkot, akkor azt vigyük be, mivel nagyon 

sok rovart ez által távol tudunk magunktól tartani.  Ezt természetesen évszaktól függően 

alkalmazzuk. Ha már tüzet rakunk, akkor pár marék frissen kitépett fű, nedves/korhadt fa 

igen alkalmas. (Figyeljünk arra, hogy a füst el ne áruljon minket a szagával, láthatóságá-

val). Természetesen a fekvőhelyünket fűthetjük is.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. kép: Fekvőhely fűtése
26
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 http://www.slideshare.net/Kevinschmidt30/how-to-build-primitive-shelters  Letöltve: 2016.11.13. 

http://www.slideshare.net/Kevinschmidt30/how-to-build-primitive-shelters
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2.13. TÉLI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT KÉSZÍTETT MENEDÉKEK 

Alapesetben ugyan azok, amelyeket egyéb körülmények között is elkészítenénk. A különb-

ség ott van, hogy a menedék aljáról el kell takarítanunk a jegyet, havat, és amikor készen 

vagyunk a „külső építkezéssel”, akkor hóval borítjuk, álcázzuk. A hó nagyon jó hőszigetelő. 

Akkor nincs is különbség a téli és a többi évszakban készített rejtekhelyek között? Hát … 

van. Amit az előzőekben leírtam azok igazak, de a menedékfajtáinkat kiegészíthetjük még 

párral, amelyeket csak ebben az időszakban tudunk elkészíteni. Főleg fagyos, hideg, vas-

tag hótakaróval borított helyeken. 

Melyek is lehetnek ezek? 

— hóteknő, hógödör, hólyuk; 

— hókunyhó; 

— hóbarlang; 

— iglu; 

— fatörzsmenedék. 

2.13.1. Hóteknő, hógödör 

Egyedül túlélő katonák számára alkalmas és célszerű menedék. Hosszúsága megegyezik 

a testmagasságunkkal, mélysége érje el a min. 50 cm-t. (Ha ilyent nem találunk, akkor 

magunknak kell kiásnunk). Minél kisebb a rejtekhelyünk annál könnyebben tudjuk bemele-

gíteni. A gödröt, árkot lefedhetjük ágakra terített sátorlappal, poncsóval, ruhadarabokkal. 

Mindenképpen szorítsuk le körben a tetejét, és alakítsunk ki szellőzőnyílást is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. számú kép: Hóteknő, Hógödör.
27

 

                                                 
27

 http://www.mtp.info.hu/index.php?view=article&catid=38%3Atulelesi-technikak&id=64%3Ahobol-
keszithet-menedekek&tmpl=component&print=1&page=&option=com_content; Gerhard Buzek: A 
túlélés kézikönyve. 215. o. 
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Hólyuk 

Elkészítéséhez legalább 80 cm-es hó vastagság kell, mivel a gödör széleit is ki kell alakíta-

nunk. A gödör mélysége min. 80 cm, szélessége 150 cm. Ami után kiástuk a gödröt, akkor 

le kell fednünk, majd havat kell rá hordanunk. Helyezkedjünk el benne és zárjuk le. Ne 

feledkezzünk meg a szellőző nyílásról sem. Akár több katona rejtekhelyét is kialakíthatjuk 

így. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. számú kép: Hólyuk.
28

 

2.13.2. Hókunyhó 

Egy, vagy több katona részére alkalmas menedék. Elkészítési ideje max. 2 óra. Minden-

képpen nagy mennyiségű hó kell hozzá, hiszen a hó összedöngölésével, avagy belőle 

kivágott darabokból készíthetjük el. A hó testeket (kocka, tégla) hézagmentesen kell egy-

másra helyeznünk, elkészülte után havat kell még hányni az építményre. Általában rézsú-

tos a formája, mivel valamihez támasztva építjük ki. 
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 Gerhard Buzek: A túlélés kézikönyve. 215. o. 
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26. számú kép: Hóbarlang
29

 

2.13.3. Hóbarlang 

Legalább 2-3 méter vastagságú hó kell hozzá. Maximum 6-8 fő befogadására alkalmas. 

Ausztriában 4 alkalommal volt részem hóbarlang kiépítésében részt venni. Magyarorszá-

gon erre nem volt lehetőségem a katonai pályafutásom alatt. A hóval fedett hegyoldal szél-

től védett részén alakítjuk ki. Kiválasztjuk az alkalmas helyet, beásunk a hóba kissé emel-

kedő szögben kb 1,5-2 métert, majd elkanyarodunk és kiássuk a tartózkodási helyet, mint-

ha a földalatti menedéket készítenénk el, csak itt a csúcsíves tetőt együtt kell elkészíteni az 

oldalakkal. A tető a statikai viszony miatt azért is domború, hogy a keletkező meleg miatt a 

vízcseppek ne csepegjenek le, hanem a falakon folyjanak le. A belső rész legyen maga-

sabban a bejárat legmagasabb pontjánál, hogy a meleg bennmaradjon. A felesleges havat 

kitermeljük a bejárat elé. A bejáratot hátizsákkal, vagy hótömbbel zárjuk le. Figyeljünk arra, 

hogy a szél nehogy hótorlaszt alakítson ki a bejárat előtt. Ne feledkezzünk meg a szellőző 

nyílásról. A biztonság érdekében egy fő állandóan legyen ébren és tartsunk égve egy szál 

gyertyát. 

 

 

 

                                                 
29

 Holndonner Hermann alezredes által készített anyag. 
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27. számú kép: Hóbarlang készítése
30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. számú kép: Hóbarlang
31

 

2.13.4. Iglu 

Közép európai területen megépítése igen nehézkesen fog menni. „Akkor építhető, ha meg-

felelő konzisztenciájú, szilárd tömbökké alakítható hó áll rendelkezésre. Fontos megje-

gyezni, hogy egy ilyen menedék építése idő- és energia-igényes. Két gyakorlott ember 2-3 

óra alatt tud felépíteni egy kétszemélyes iglut, ha megfelelő eszközök és hó áll rendelke-

zésre. Természetesen egy nagyobb csoport számára több ilyen menedéket kell kialakítani. 

Az iglu építése művészeti érzéket igényel, de kevésbé energiaigényes, mint a hókupacból 

kialakított menedék. Az iglu építése során 24x18x6 hüvelykes (kb. 60x40x15 cm-es) töm-

                                                 
30

 http://www.rogueturtle.com/articles/cold_clan.php  Letöltve: 2016.10.10. 
31

 Saját anyag. 
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böket vágnak ki és rendeznek sorba egy emelkedő spirál mentén. A szögletes tömböket 

függőlegesen állítják, az alját úgy alakítják, hogy csak a két alsó sarok tartsa a tömböt. A 

tömböt ezután megdöntik befelé, majd a függőleges élét (azt, amelyik a szomszédos 

tömbbel illeszkedik) addig vagdossák, amíg a tömb súlya csak a felső sarkon nyugszik. A 

tömb súlya az átlósan szemben levő sarkokon nyugszik, míg a harmadik sarok az elfordu-

lást akadályozza meg. Amint az első sor kialakult, vágd le néhány tömb tetejét (a körvonal 

egynegyedén-egyharmadán) úgy, hogy egy lejtő (rámpa) alakuljon ki, és ezen alakítsd ki a 

felmenő spirált. Ha az építmény készen van a tömbök közti lyukakat hóval tömítik. (Hát, ez 

tényleg művészet, még megérteni is. Szerencsére az ábrák sokkal érthetőbbek). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. számú kép: Iglu építése
32

 

                                                 
32

 http://flickriver.com/groups/snow_caves/pool/interesting/ 
     
 

 
 

 
[Ide írhatja a dokumen-

tumból idézett szöveget 

vagy egy érdekes kérdés 

összefoglalását. A szö-

vegdoboz a dokumentum 

tetszőleges pontján elhe-

lyezhető, és formázását a 

Rajzeszközök lapon ad-

hatja meg.] 
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2.13.5. Fatörzsmenedék 

Ki kell választanunk egy nagytörzsű fenyőfát, melynek ágai lenyúlnak mélyen a föld felé. A 

törzse körül le kell ásnunk 0,5 -1 méterre a hóban. Körben erősítsük meg faágakkal, hogy a 

hó ne omoljon ránk. majd készítsük el a tetőrészt és vastagon borítsuk be fenyőgallyakkal 

és hóval. Ez a menedékfajta csak nagy hóval borított területen alkalmazható, átmeneti 

menedékként. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. számú kép: Fatörzsmenedék
33

 

 

2.14. A MENEDÉK FŰTÉSE 

— Minden menedéket lehet elméletben fűteni, tűzzel, meleg kövekkel, avagy meleg 

levegővel. Az alábbiakra figyelnünk kell: 

mindenképpen győződjünk meg arról, hogy a menedékünkből a füst és a 

keletkezett szénmonoxid minden esetben szabadon el tud távozni; 

— a szabad levegő beáramlása biztosított; 

— a melegítésre használt felmelegített köveket olyan helyre rakjuk, hogy azok biz-

tosítsák a menedékünk hatékony fűtését és ne okozzon számunkra égési balese-

tet és az anyagaink se gyulladjanak meg; 

— tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy a tűzből kicsapódó szikrák ne ok-

ozzanak balesetet; 

                                                 
33

 Tankönyv a mélységi felderítő katonák részére. 172. o. 
    Saját anyag. 
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— ha a talaj a menedékben havas, akkor azt tisztítsuk meg, és ott gyújtsuk meg a 

tüzet, ha ez nem lehetséges, akkor nyers, frissen kivágott, vastag, rácsalakban 

lefektetett ágakra telepítsük a tüzünket.  

2.15. MILYEN SZABÁLYOKAT TARTSUNK BE HUZAMOS IDEIG FOLYTATOTT TÚLÉLÉS SORÁN  

Egyénileg végrehajtott túlélés során: 

— a fegyverünk állandóan legyen készenlétben és használható állapotban; 

— tervezzük meg azt, hogy mikor és hol gyújtunk tüzet;  

— a tüzeléshez csak száraz tüzelőanyagot használjunk;  

— a lehetőségek függvényében bemélyedésben, fényálcázás szabályai betartása 

mellett tüzeljünk;  

— ha rendelkezésünkre áll, akkor használjunk elsősorban rendszeresített/egyéb fő-

zőkészüléket; 

— veszélyes ellenséges területen a saját magunk érdekében mellőzzük a tűzgyúj-

tást; 

— kisméretű tűzet gyújtsunk, és a tűzrakásunk mellett mindig legyen valamilyen ol-

tóanyag, hogy azt azonnal alkalmazni tudjuk elharapózó tűz, avagy ellenség köze-

ledése esetén; 

— az egyéb álcázási rendszabályokat is, minden estben tartsuk be;  

— a menedékben és környékén tartsunk rendet,  

— ügyeljünk a rendszeresség és a tisztaság fenntartására; 

— tartsuk be a hangfegyelmet: minden, hanggal járó tevékenységet, csak megfelelő 

időjárási/egyéb körülmények között végezzünk; 

— egyéni, vagy csoportos mozgást korlátozzuk a lehető legminimálisabbra; 

— környezetünket úgy módosítsuk az érdekünkben, hogy abban az ellenség, helyi 

lakosság semmilyen változást ne vehessen észre; 

— a környezetünkben lévő vízlelőhelyet csak szükség esetén és alapos felderítés 

után közelítsük meg; 

— a hulladékgyűjtésre szolgáló helyet és a WC-t, a menedéktől távolabb megfontol-

tan kell kiválasztanunk, és álcáznunk. Huzamosabb tartózkodás esetén építsünk 

ki másikat, de az előzőt jól takarjuk be kővel és földdel, hogy azt az állatok ne tud-

ják kikaparni. 

— huzamosabb tartózkodás esetén a felszerelésünket a tervezett menekülési irány-

ban (50-100 m) álcázva rejtsük el, és csak a napi élethez szükséges dolgokat 

tartsuk magunknál; 

— menekülés esetén a felszerelésünket a rejtekhelyről vegyük magunkhoz, hogyha 

lehetséges, ha nem, akkor később, amikor biztonságos, vissza tudunk érte menni; 

— a rejtekhelyünk tervezett végleges elhagyása előtt ellenőrizzük minden magunkkal 

viendő anyagot, felszerelést. A maradékot ássuk el és álcázzuk. 
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— távozáskor nagy gondot fordítsunk az általunk hagyott minden fajtájú nyom eltávo-

lítására, hogy azokat az ellenség, vagy a helyi lakosság ne fedezhesse fel; 

— a rejtekhelyünk elhagyását lehetőleg ne a legnagyobb sötétség idejére tervezzük 

be, mert ez nehezíti a nyomok eltakarítását, növeli a felszerelési és egyéb tárgya-

ink elhagyásának veszélyét. 

Csoportban végrehajtott túlélés végrehajtása során 

Az egyénileg végrehajtott túlélés során felsorolt szabályokon túl:  

— a tűzrakást a parancsnoknak minden esetben korlátoznia, avagy szabályoznia 

kell;  

— a hang- és fényálcázásra vonatkozó rendszabályokat fokozottabban be kell tartat-

ni; 

— átgondolt tervezést és figyelmet kell fordítani a csoport napi életének alapos, min-

denoldalú megszervezésére;  

— a csoportos mozgásokat (járőr, beszerző csoport, stb.), és további más biztosítási 

feladatokat rejtetten, szervezetten kell végrehajtani;  

— a csoportos mozgásokat (járőr, beszerző csoport, stb.) a lehetőségek figyelem-

bevételével minden alkalommal új útvonalon kell megtervezni, végrehajtani.   

ÖSSZEFOGLALÁS 

Ebben a fejezetben megpróbáltam összefoglalni minden olyan alapismeretet, amelyet 

hasznosnak találtam a katona/csoport szempontjából, a menedék helyének, fajtájának 

kiválasztásával kapcsolatosan. Próbáltam néhány tanácsot is adni a rejtekhelyek elkészí-

tésében, kialakításában. Remélem kiindulási alapnak megfeleltek.  

A következő részben a katona ruházatával, felszerelésével foglalkozom. Megvizsgálom 

azt, hogy mivel rendelkezik egy magyar katona és mivel kellene (még) rendelkeznie. Mi-

lyen túlélő felszerelést ajánlok állandóan magunknál tartani műveleti területen, avagy min-

dig. 
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