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ÚJ SZEMÉLYI FELSZERELÉSEK 

Absztrakt 
A Magyar Honvédség jelenleg viselt hadi- (gyakorló-) öltözetének ki-
fejlesztése az ezredforduló környékén történt. A XXI. század új kihí-
vásai más követelményrendszert támasztottak az egyenruházattal 
szemben, amelynek eredményeként a könnyűipar rohamos fejlődés-
nek indult, a ruházattal szemben támasztott viselési komfort hatására 
új technológiák, intelligens textíliák jelentek meg. A kutatások ered-
ményeinek felhasználásával egy modern, a kor igényeinek megfelelő, 
komfortos és a műszaki követelményekben a NATO tagországokhoz 
hasonló, jó minőségű hadiruházat viselésének igénye jelent meg. 

Kulcsszavak: gyakorló-ruházat, alapanyag, mintázat, szellőzés, 
nedvesség-elvezetés, meleg tartás. 

1. Bevezetés 

 Bár a katona felszerelésével kapcsolatban először általában a 
fegyver ugrik be a legtöbbünknek, a harc megvívását legalább annyi-
ban befolyásolja a személyi felszerelés: a harcképességet növelő 
komfortos öltözék és lábbeli. Ez persze nem mindig volt így… 

 A modern egyenruhák csak az állandó hadseregek XVIII. század 
eleji kialakulásával jöttek létre. A ma is ismert viseleti rend alapjai a 
napóleoni háborúk korához köthetők, azzal az eltéréssel, hogy a XIX. 
század második feléig a csatamezőn is díszruhát viseltek a katonák, 
hiszen az elv az volt, hogy a csatatéren is „elegánsan” kell kinézni. A 
gyérfüstű lőport tüzelő hátultöltő, később sorozatlövő fegyverrendsze-
rek elterjedése alapjaiban forgatta fel a korábbi viseleti rendet, az 
eredetileg inkább munkaruhaként funkcionáló tábori öltözet vált az 
alapvető harctéri ruházattá. Az I. világháború előtt már megjelentek a 
rejtőzést biztosító színek, majd a gépi háború véglegessé tette a te-
repbe olvadó színű egyenruhák használatát. Takarékossági szem-
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pontok figyelembevételével a két világháború között „multifunkcioná-
lis” egyenruhákkal kísérleteztek, melyek alapvetően harctéri szolgá-
latra készültek, de megfelelő kiegészítéssel díszruhának is megfelel-
tek. Az alapanyag ekkor alapvetően még a gyapjúposztó volt. A II. 
világháború folyamán már megindult a posztóruházat lecserélése 
pamutvászon alapanyagúra (olcsóbb gyárthatóság, könnyebb kezel-
hetőség, réteges öltözködés). Ebben az Egyesült Államok hadserege 
járt az élen, ugyanakkor a németek megalkották az első tereptarka 
egyenruhákat, megvetve ezzel a ma is használatos hadi- (gyakorló-) 
ruházat alapjait. A döntő lökést az 1960-as években a vietnami hábo-
rú adta a ma alkalmazott harci ruházat tekintetében, akkortól kezdték 
el a világ hadseregei tömegesen lecserélni a monokróm harci ruháza-
tot tereptarkára. 

 A magyar egyenruha-történetet alapvetően a politika dominálta, 
hiszen az I. világháború után az önálló Magyar Királyi Honvédség 
megteremtése volt a cél, ehhez kellett szekundálnia a viseletnek. Az 
50-es években a honvédség a szovjet ruházati rendszert vette át, 
1956 után pedig egy kompromisszumos útkeresés indult el (nemzeti 
hagyományok „összefésülése” az internacionalista kötelezettségek-
kel). Az 1960 M pamutvászon hadi- (gyakorló-) öltözet bevezetésével 
lépett a Magyar Néphadsereg a „modern korba”. Később 1965 M ha-
di- gyakorló öltözet néven egységesített viseleti rendszer tömeghad-
seregre méretezett, a tömegöltöztetés és utánpótlás elvárásait mesz-
szemenőkig figyelembe vevő, igazi „III. világháborús” egyenruha volt. 
Ez az olívzöld gyakorló-öltözet majd fél évszázadon keresztül volt a 
magyar honvéd alapvető viselete.2 

 A rendszerváltás után meginduló modernizációs folyamat (mely az 
1980-as évek végének eredményeire támaszkodott, amikor Magyar-
országon először a felderítők számára vezettek be tereptarka – 87 M 
három színnyomású – gyakorló-ruházatot) az 1990 M hadi- gyakorló 
egyenruházati (és hozzá kapcsolódó személyi felszerelési) rendszer-
ben csúcsosodott ki. A jelenleg is viselt öltözetünk hivatalosan 1994-
ben került (majd nyári változata 2000-ben) rendszerbeállításra, négy 
szín tereptarka mintázataként. Az alapanyag a rendszerbeállítást kö-
vetően még csak pamutból készült, azonban 2004 óta már nem csak 
természetes, hanem szintetikus szálakat is tartalmaz a hadiöltöze-
tünk. Az 50% pamut - 50% poliamid keverék így már nagyobb ned-
vességet tud felvenni anélkül, hogy nedvesnek érezné azt használó-
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ja, kevésbé gyűrődik, mint elődje, hosszabb élettartammal rendelke-
zik, és gyorsabban szárad.  

2. Előzmények  

 Az MH katonaállománya jelenleg 3 különböző típusú rendszeresí-
tett hadi- (gyakorló-) öltözettel (90 M, 2000 M és 2003 M) kerül ellá-
tásra. Ezen öltözetek kifejlesztése, mint olvashattuk, mintegy 10-20 
évvel ezelőtt történt meg, azonban a piacon új, természetes tulajdon-
ságokkal rendelkező mesterséges szálak jelentek meg, amelyek elő-
segítik a kiváló viselési és kezelési tulajdonságú késztermékek előál-
lítását. Ezzel párhuzamosan az igényjogosult állomány részéről is 
megjelent egy modern, a kor igényeinek megfelelő, komfortos és a 
műszaki követelményekben a NATO tagországok által használthoz 
hasonló, jó minőségű hadiruházat viselésének igénye. 

  
1.ábra. 90/2000 M és 2003 M tereptarka mintázat 

 A fenti elvárásoknak megfelelően a „Ruházati ellátás helyzete és 
elgondolás annak megújítására” témájú koncepció kidolgozása 2014-
ben kezdődött, és az előzetes elgondolás a 2014. március 24-i Mi-
niszteri Értekezleten jóváhagyásra került. A vezetői elvárás szerint az 
új felszerelés a jelenlegi gyakorló-öltözetek kiváltására alkalmas le-
gyen, egyszerűsítse és költséghatékonyabbá tegye az utánpótlást, 
valamint minimalizálja az alapfelszerelés cikkféleségeit. 
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 A gyakorló-öltözet megújítása azért is fontos, mert ez a ruházat a 
katona alapöltözete. Napi rendszerességgel hadi-öltözetet visel több, 
mint 15 000 katona, legyen az tiszt, altiszt, legénységi állományú, 
honvéd tisztjelölt és altiszt-jelölt vagy önkéntes tartalékos. Hiszen a 
Magyar Honvédség állománya gyakorló-öltözetet hord a béketámoga-
tó és válságreagáló, továbbá egyéb műveletek (így különösen: ka-
tasztrófa-elhárítás, humanitárius segítségnyújtás) során, harcászati 
gyakorlaton, terepen végrehajtott foglalkozások alkalmával, alaki 
szemlén, készenlét fokozásakor, katonai rendezvényeken, az őr- és 
ügyeleti szolgálatban. Az előbb említetteken túl az öltözetet a hivatá-
sos és a szerződéses tiszti, altiszti állomány a napi szolgálati tevé-
kenysége során is előszeretettel viseli.3 

3. Gyakorló-zubbony és -nadrág4 

 Mivel a gyakorló-öltözet leggyakrabban hordott eleme a zubbony 
és a nadrág, ezért a szakma a legnagyobb hangsúlyt ezen cikkek 
modernizálására helyezte. A fejlesztés 3 fő iránya a következő volt: 

3.1. A jelenlegi pamut-poliamid összetételű gyakorló alapanyag 
kiváltása egy modernebb kelmére 

 A gyakorló textíliák általában pamutból, poliamidból, poliészterből, 
ezek keverékéből és/vagy más szintetikus anyagból készülnek. Vise-
lője a ruházatot többnyire a szabadban használja, így a viselési kom-
forton és az optimális kezelhetőségen túl az időjárás és egyéb külső 
fizikai, kémiai és biológiai hatás elleni védelmet is biztosítania kell. 

 A hadiöltözettel szemben támasztott elvárások biztosítása érdeké-
ben felmérésre kerültek a piacon elérhető, a NATO haderőknél rend-
szeresített hadi- (gyakorló-) ruházati alapanyagok paraméterei. A 
vizsgálat során megállapításra került, hogy a katonai ruházati alap-
anyagok összetételében jelentős változások következtek be az utóbbi 
húsz évben, a kezdetben tiszta pamut alapanyagok először kevert 
műszálas (pamut és poliamid), majd speciális tartósságot, rugalmas-
ságot fokozó, egyben antisztatikus és hirtelen lánghatás elleni védel-
met is nyújtó anyagokkal kerültek kiváltásra. 
                                                           
3  A Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (III. 

31.) HM rendelet 
4  Az MH LK 469/2015 és 22/2016 számú gyűjtőkben szereplő műszaki dokumen-

tációk 
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 A piacfelmérés során elérhető mutatószámokat tanulmányozva 
kétséget kizáróan a legmodernebb, a kor követelményeinek megfele-
lő tulajdonságokkal rendelkező, széles referenciát magának tudó kor-
szerű alapanyag (a továbbiakban: 15 M alapanyag) került kiválasz-
tásra. A 15 M alapanyaggal megegyező vagy minimális paraméterek-
ben eltérő szövetet alkalmaz több NATO tagállam (pl.: Olaszország, 
Lengyelország, Kanada, Amerikai Egyesült Államok) és más haderő 
(pl.: Ausztrália). 

 A 15 M alapanyag kötésmódja – a jelenleg rendszeresített 2000 M 
ruházat alapanyagával megegyező –, az úgynevezett ripstop 
(hasadásgátló, megerősített vászonkötésű szövet), amelynek fő tulaj-
donsága, hogy az esetleg megindult szakadást vagy repedést nem 
engedi továbbterjedni. Az 5 x 7 milliméter nagyságú négyzethálós 
mintázat különlegesen erős lánc- és vetülékfonalakat tartalmaz, 
amelynek eredményeképpen a kelme nagy továbbszakító szilárdság-
gal rendelkezik. 

 A 15 M alapanyag területi sűrűsége alacsonyabb, mint a jelenleg 
rendszerben levő alapanyagoké, azaz vékonyabb, könnyebb, így job-
ban szellőzik. Kisebb szakítóereje ellenére a tépőerő-vizsgálat azt 
igazolja, hogy a továbbszakadásához nagyobb erő szükséges, mint a 
2000 M gyakorló alapanyag esetében. 

 A színtartóságra vonatkozóan minden esetben jobb mutatókkal 
rendelkezik a 15 M alapanyag a rendszeresítettnél, fénnyel, mosás-
sal, száraz dörzsöléssel, izzadsággal szemben mért értékek maga-
sabb eredményre utalnak. További előnyös tulajdonsága, hogy 1 mé-
ter alapanyag háromszori mosás után hosszában 1 cm-t, szélesség-
ben legfeljebb 0,5 cm-t megy össze (a hazai gyakorló értékei 2-2 cm). 

 A 15 M alapanyag légáteresztő-képessége tízszer jobb a hazai 
alapanyagban előírtaknál, ezáltal fokozottabban szellőzik, valamint 
jobb kopásállósági értéke következtében időállóbb.  

 A 15 M alapanyag két harmadban viszkóz, egy negyedében para-
aramid, 10%-ban poliamid, és kis mennyiségben antisztatikus össze-
tevőket tartalmaz. 

 A viszkóz természetes tulajdonságokkal rendelkező mesterséges 
szál, amely előnye, hogy a szellőzőképessége jobb, mint a pamuté, 
viselése kellemes a bőrnek, ezáltal természetes komfortérzetet bizto-
sít. További hasznos tulajdonsága, hogy kiváló nedvszívó-
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képességgel, kopásállósággal rendelkezik, ellenáll a szakításnak és a 
fakulásnak, ennek köszönhetően hosszabb az élettartama, továbbá 
tulajdonságait tartósan megtartja. 

 A szintetikus, lágy poliamid anyag tartós, rugalmas, csökkenti a 
gyűrődést, szakítószilárdsági és kopásállósági értéke magas, az iz-
zadságot elvezeti a testtől, nagyobb jelenléte azonban az ismertetett 
előnyök csökkenéséhez vezet. Az összetevő csökkenti a vízfelvételt 
és növeli a ruházat vegyi ellenálló képességét. 

 Az antisztatikus összetétel garantálja az elektrosztatikus feltöltődés 
elkerülését, megakadályozza a szikraképződést. További előnye, 
hogy a komponens az alapanyag szerkezetébe van bedolgozva, így 
sokkal hosszabb és magasabb védettséget biztosít az utólagos kiké-
szítéssel szemben. 

 A 15 M alapanyag a viszkóz és a para-aramid összetevőknek kö-
szönhetően, a fenti kiváló tulajdonságokon túl, együttesen biztosítja a 
tűz és robbanás által keletkezett láng elleni védettséget, az önkioltó 
tulajdonságot. Az égést nem táplálja, az alapanyag nem olvad, nem 
csöpög és nem lyukad ki. Fontos jellemzője, hogy olajos, zsíros 
szennyeződésekkel való érintkezés során a kosz nem szívódik az 
alapanyagba, a láng hatására gyulladást követően maximum 2 má-
sodperc után az izzás megszűnik/kialszik, ezzel minimalizálva az 
égési sérülést. Ezeket a sajátosságokat az alapanyag többszöri mo-
sás és tisztítás után is megtartja. 

 A Magyar Honvédség külföldi szerepvállalásai révén egyre inkább 
előtérbe kerülnek a rovarcsípés útján terjedő megbetegedések, vala-
mint az ezek elleni küzdelem. A prevenció részeként a csípések 
megelőzése és a rovarok elriasztása érdekében a missziós ruházat 
rovarriasztó hatású impregnálószerrel került ellátásra.  

 A 15 M alapanyag kézzel és géppel 60 oC–on mosható, nem fehé-
ríthető, géppel nem szárítható, 150 fokon vasalható. 

3.2. A gyakorló-zubbony és -nadrág formai kialakításának (sza-
básának) megváltoztatása egy felhasználóbarát típusra 

 A jelenlegi alapanyagú és színvilágú 2003 M sivatagi öltözet a 
használók által meghatározott új szabásmintával, változtatott kialakí-
tással, két csapatpróba keretében műveleti területen került tesztelés-
re. A pozitívan zárult második csapatpróbát követően a bizottság ja-
vasolta, hogy a viselés tapasztalatait és az öltözettel kapcsolatos 
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módosításokat vegyék figyelembe a gyakorló-ruházat modernizálása 
során. Az új típusú gyakorló-ruházat formai kialakítását (szabása) 
ennek szellemében határozták meg. 

 A zubbony a megfelelő komfortérzet érdekében oldalvonalában 
enyhén karcsúsított, valamint a hónaljban húzózárral ellátott szellő-
zőnyílások, a lapocka magasságban kényelmi bőség került kialakítás-
ra. Az állógallér bősége tépőzárral szabályozható. A praktikus viselet-
re tekintettel a mellkason 45 fokkal elforgatott zsebek, a jelvények 
felhelyezésére mindkét felkaron tépőzárral felszerelt zsebek kerültek 
elhelyezésre. A zsebek tépőzárral záródnak. A könyökrészen erősítő 
folt található, amelybe polifoam betét helyezhető, a feladattól függő-
en. A rendfokozati jelzés, a névfelirat és az államjelzés a mellkason 
viselhető. 

 
2. ábra. 15 M gyakorló-zubbony 

 A nadrág hasítéka húzózárral ellátott, alja bőségszabályozó sza-
laggal behúzható, így a viselete egyszerűbb, egyben jobb szellőzést 
biztosít. A csípőnél svédzsebek, alatta a nadrág oldalvonalán ferde 
vonalú, rejtett gombolású zsebfedőkkel záródó foltzsebek lettek elhe-
lyezve. A nadrágszárak alján, az oldalvonalakon tépőzárral záródó 
zsebfedős foltzsebek találhatóak. A termék a térd- és az üleprészén 
rátűzött erősítőfoltokkal került ellátásra. A térdfolt alsó vonala tépő-
zárral zárható, amely polifoam betét behelyezésére is szolgál. 
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3. ábra. 15 M gyakorló-nadrág 

 A zubbony a nadrágon kívül viselhető. 

3.3. A ruházat és felszerelés mintázatának és színvilágának le-
cserélése a jobb álcázási képesség érdekében 

 A gyakorló-ruházat és a felszerelés mintázata, valamint színvilága 
folyamatosan fejlődik, kezdetekben egyszínű egyenruhákat alkalmaz-
tak, majd az ezt váltó hagyományos terepszínű változat először „fol-
tos” majd a későbbiekben már digitalizált (pixeles) mintázatban ké-
szült. 
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 A megfelelő terepszínű egyenruha kialakítása nem egyszerű fel-
adat. A ruházatnak különböző környezetekben is megfelelő álcázást 
biztosító árnyalatokkal kell rendelkeznie, ami kellően semleges ah-
hoz, hogy a felszerelésekkel együtt is használható lehessen. Egyet-
len álcázó minta sem rejti el a katonát tökéletesen, azonban nem 
mindegy, hogy az ellenség mennyi idő alatt érzékeli, hogy a termé-
szettől eltérőt lát, illetve mennyi idő telik el annak azonosításáig. Egy 
jól megtervezett öltözet megfelelően véd, színeivel és mintázatával az 
álcázást segíti. 

 Az új típusú gyakorló-ruházat színvilágát és mintázatát a nemzet-
közi tapasztalatok és a főbb lehetséges alkalmazási területek (így 
különösen: Közép-Ázsia, Közel-Kelet, kontinentális éghajlat, mediter-
rán éghajlat, Afrika és a hazai viszonyok) terepviszonyainak sajátos-
ságai figyelembevételével tervezték meg. A mintázat és színvilág te-
kintetében döntő volt, hogy mind formai, mind színválasztás tekinte-
tében a ruházat a legjobb álcázási eredményeket biztosítsa sivatagi, 
hegyi, városi és erdős körülmények között egyaránt, valamint lefedje 
a teljes tavaszi-nyári-őszi időszakot. 

 Az új típusú gyakorló-ruházat színvilága az úgynevezett multicam, 
amely jelentősen világosabb az itthon használt változatnál, az eddig 
megszokott négy szín helyett 6 (világoszöld, sötétbarna, középbarna, 
zöld, homok, khaki) elemből áll úgy, hogy a különböző színek vonalai 
esetenként „összemosódnak”. 

 
4.ábra: 15 M tereptarka mintázat 

(A mintázati elem védjegybejelentés alatt áll, felhasználása 
engedélyhez kötött.) 
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 A magyar katonák felismerhetőségét, azaz a mintázat egyedi jelle-
gét az abban megjelenített Magyarország miniatürizált sziluettje biz-
tosítja. 

 
5. ábra. 15 M tereptarka mintázatban elhelyezett sziluett 

 Az új gyakorló-öltözet megvalósítja az elöljáró részéről megfogal-
mazásra kerülteket, azaz egy egységes, valamennyi földrajzi viszo-
nyok között hordható úgynevezett „multi terrain” ruházat került kialakí-
tásra, amely az alkalmazott felsőruházat és aláöltözet viselésével 
lehetővé teszi a jelenleg meglévő több típusú (téli, nyári, sivatagi, er-
dei) gyakorló-ruházat kiváltását. 

 A ruházat – akárcsak elődje – a taktikai és stratégiai felderítés el-
leni védelem érdekében közeli infravörös sugárzás (NIR) technológi-
ával készült, azaz a textília olyan pigmenttel került festésre, hogy a 
látható és infravörös spektrumban a visszaverődést (remissziót) biz-
tosítja, tehát az öltözet éjjellátó készülékkel és infravörös fénnyel 
megvilágítva sem világít. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az emberi 
szem napfény mellett viszonylag kis területet képes megfigyelni. Az 
infravörös technikával történő felderítés azonban sokkal kevésbé függ 
az időjárástól és a fényviszonyoktól. A kibocsátott infravörös sugarak 
a természet alakzatairól és az abban levő mesterséges objektumokról 
visszaverődnek, amelyeket megfelelő berendezésekkel fogni lehet. 
Míg az emberi szem 380-700 nm elektromágneses hullámtartomány-
ban érzékel, addig egy infravörös készülék érzékenységi tartománya 
ezt meghaladja. A 700 nm feletti tartományban történő felderítésnél a 
formák és kontúrok megegyeznek az alatta lévő értékekkel, azonban 
a színek már másként jelentkeznek. Éppen ezért az infravörös sugár-
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zás viszonyainak és intenzitásának ismerete elengedhetetlen volt az 
álcázás megtervezésénél.5 

 Az új termék rendszerbeállításával a jelenleg viselt 3 típus (90 M, 
2000 M és 2003 M) mindösszesen 8 öltözete 3 készlettel kiváltható, 
amelynek következtében egy igényjogosult ellátásának költsége 
nagymértékben csökkenthető annak ellenére, hogy egy új öltöny be-
szerzése nagyobb forrást igényel. A készletképzés során további 
előnyt jelent, hogy nem 3 típus, hanem mindössze egy változat után 
kell raktári készletet megalakítani. 

 Az új gyakorló beszállításával egyidejűleg a lecserélt régi típusú 
öltözetek a rendszerbe visszaforgatásra kerülnek, csökkentve az ellá-
tási hiányosságokat. 

4. Téli alsó- és felsőruházat6 

 A téli öltözet részeként a kor színvonalának megfelelően vízálló, 
légzáró és lélegző alapanyagból készült felsőruházat és nedvességet 
elvezető alsóruházat rendszerbeállítása van folyamatban. 

 A kialakított funkcionális 3 rétegű öltözködési rendszerben az alsó 
réteg alapvető feladata elvezetni a nedvességet a bőr felszínéről, a 
középső réteg fő feladata  a hőszigetelés, míg a külső réteg az időjá-
rástól való védelemről gondoskodik.  

 Az esővédő kabát és nadrág lélegző anyagból készül, amely jel-
lemzője, hogy a kisebb izzadtságcseppek belülről kifelé átférnek, de a 
nagyobb méretű esőcseppek kívülről befelé viszont nem tudnak átha-
tolni, ezáltal az anyag a testpárát kiengedi, viselője nem marad vizes, 
ezzel együtt azonban az esőt nem engedi be, így viselője nem ázik 
el. Mivel az alapanyag vízhatlan, így a felsőruházat rendkívül magas 
vízlepergető tulajdonsággal rendelkezik. 

 A kabát húzó- és tépőzárral záródik, a fej csapadék elleni védelmét 
a gallérba rejthető, magasságot szabályozható kapucni biztosítja. A 
kabát hossza a harcjárműre történő fel- és leszálláshoz lett igazítva. 
                                                           
5  A Schill és Seilacher GmbH Böblingen cég katonai textilanyagokra vonatkozó 

kiadványa 
6  Az MH LK 469/2015 és 22/2016 számú gyűjtőkben szereplő műszaki dokumen-

tációk 
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A derékrész bősége gumizsinórral, az ujja-rész tépőzárral szabályoz-
ható, a gallér belső fele a komfortérzet növelése érdekében puha bé-
léssel készült. A kabát oldalvarrásában a hónaljvonalon takarópánttal 
ellátott, vízálló húzózár került beépítésre a fokozottabb ventilláció biz-
tosítása érdekében. A kabát elején 1-1 darab függőleges húzózáras 
bevágott zseb található. A rendfokozati jelzés, a névfelirat és az ál-
lamjelzés a mellkason viselhető. 

 A kantáros esővédő nadrág hosszú szárú, a nadrágszár alsó része 
húzózáras megoldású. A kantár hossza elől műanyagcsattal, a derék-
rész patenttal és tépőzárral szabályozható. 

 Mindkét ruhadarab mintázata és színvilága a zubbonnyal és nad-
rággal harmonizál. 

 A polár pulóver az esővédő kabát alatti öltözet, azonban önálló 
viseletre is alkalmas. Fontos szerepe, hogy a test által termelt hőt 
magában tartsa, megfelelő hőmérsékletet biztosítva ezzel viselője 
számára. A meleg megtartása mellett ugyanakkor jól szellőzik, a már 
elpárologtatott nedvességet a testtől képes elvezetni. Formai kialakí-
tása nagyrészt a kabáttal megegyezik: magas állógalléros, húzózárral 
záródik, a jobb szellőzés érdekében a hónaljvonalon húzózárral ellá-
tott, az elején zsebfedős zseb található, az alja gumizsinórral szabá-
lyozható. A pulóver a kabáthoz húzózárral és patenttal rögzíthető. A 
váll- és könyökrész 15 M alapanyaggal megerősített, a pulóver alap-
anyaga lélegző és szélálló membránokkal kombinált poliészter, amely 
nem irritálja a bőrt. A pulóvert könnyű tisztítani, és gyorsan szárad, 
színe coyote. Önálló viselet esetén tépőzáras rendfokozati jelzéssel, 
névfelirattal és államjelzéssel szerelhető. 

 A téli alsóruházat vékony („A” típus) és vastag („B” típus) változa-
tú. Főbb tulajdonsága, hogy intenzív mozgás mellett is képes elve-
zetni a nedvességet, gyorsan szárad. Hideg, szeles és csapadékos 
időjárás esetén is megfelelő védelmet nyújt. A vastagabb változat 
jóval melegebb, hidegebb időjárás esetén jobb komfortérzetet bizto-
sít. A két alsóruházat egymáson viselve szokatlan extrém hidegben 
és tartós kint tartózkodás esetén is kellő védelmet nyújt. Az aláöltözet 
a felsőruházathoz jól illeszkedik, komplett rendszert alkot. 

 A téli öltözet a 90 M gyakorló-kabát, a 90 M gyakorló-kabátbélés, a 
90 M téli gyakorló-nadrág, a 90 M téli gyakorló-nadrágbélés, a 93 M 
téli ing, a 93 M téli alsó, a 93 M esővédő kabát, a 93 M esővédő nad-
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rág és a 95 M gyakorló-pulóver kiváltására, integrálására szolgáló 
cikkek. 

 Az előzőekben említetteken túl szükséges megemlíteni az arc-, 
nyak- és fejvédelem érdekében kialakított téli fejvédőt, amely alkal-
mas sisak alatti viselésre is. Alapanyaga szélálló, védelmet biztosít 
hideg ellen akár -20 oC fokig, kényelmes, bőrbarát, könnyen szárad. 
Enyhébb téli viselet a rendszeresített polár sisaksapka. 

 Szintén a téli öltözet részeként a szélsőségesen hideg időjárási 
körülményekre került kifejlesztésre a meleg kabátbélés és nadrág-
bélés, amelyek hosszabb várakozási idejű feladatok esetén viselhető 
kiegészítő cikkek. A háromrétegű alapanyag külső és belső rétege 
membrános, a köztes steppelt bélés rendkívül hőtartó tulajdonsággal 
rendelkezik. 

5. Alsóruházat7 

 Az új gyakorló-póló 100%-ban szintetikus alapanyagú, rövid ujjú. 
Szellőzik, a nedvességet elvezeti. Coyote színű. Viselés szerinti bal 
oldalán bolyhos tépőzár került felvarrásra a rendfokozati jelzés felhe-
lyezéséhez. 

 Az állomány kifejezett kérésére kerül rendszerbe a hosszú ujjú 
harci (úgynevezett taktikai) póló, amely magas állógallérral kialakí-
tott, húzózárral ellátott, kihajtható fazonrésszel készült alsóruházati 
cikk. A póló védőmellény alatt viselendő, biztosítja a nedvesség elve-
zetését, gyorsan szárad. Testrésze hurkolt pamut kelméből készül, 
coyote színű, az ujjak és az állógallér a 15 M alapanyagból szabott. 

 Egy jó zokninak legalább olyan fontos szerepe van, mint egy jól 
megválasztott bakancsnak. A korábbi koncepcióval szakítva a gya-
korló-zokni egy típusban készül, nincs sem téli, sem nyári változata. 
A természetes és mesterséges alapanyagokat tartalmazó zokni az 
Öko-Tex Standard 100 szabványnak megfelel, azaz egészségügyi 
szempontból kifogástalan textiltermék. A zokni sarok- és orr-részben 
megerősített, az összetételben jelen lévő gyapjúnak köszönhetően jó 
hőhatású, antibakteriális kezelésű, páraelvezető tulajdonsággal ren-
delkezik, továbbá gyorsan szárad. 
                                                           
7  Az MH LK 469/2015 és 22/2016 számú gyűjtőkben szereplő műszaki dokumen-

tációk 
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6. Lábbeli8 

 Mint említettem, a jól megválasztott bakancs elengedhetetlen a 
katona komfortérzetének biztosítása érdekében. A kényelmes lábbeli 
minőségi alapanyagból és technológiával készül, hosszú élettartamú, 
és védi a lábat a külső mechanikus behatásoktól. A jelenlegi 3 típus 
helyett (általános, nyári, sivatagi) a kor követelményeinek megfelelő, 
egy változattal tervezett az állomány ellátása. A jelenlegi lábbelik 
rendszeresítése 2008-ban történt, az eltelt időszakban lényegesen 
komfortosabb, magasabb műszaki paraméterekkel rendelkező ba-
kancsok jelentek meg a piacon. A témában elvégzett felmérés az 
MH-ban rendszeresített és az állomány által elfogadott bakancsok 
újabb típusának kutatására, a lábbeli minden időjárási körülmények 
és éghajlati viszonyok között használhatóságára, a több típus egyet-
len fajtára történő leváltására, a más haderők által történő rendszer-
beállításra és a gazdaságosság figyelembevételére fókuszált. 

 
6. ábra. 15 M bakancs 

 A csapatpróbára bocsátott, legújabb fejlesztésű katonai, high-tech 
technológiát felhasználó lábbeli kis súlyú, antisztatikus, lélegző 
membrán kialakításának köszönhetően teljesen vízálló. A memória-
                                                           
8  Az MH LK 469/2015 és 22/2016 számú gyűjtőkben szereplő műszaki dokumen-

tációk 
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habos szár és talpbetétek a kényelmet, a gyorsfűző rendszer (zárt 
fűzőrendszer, kétzónás állítással, oldalzsebbel) a könnyű viseletet 
biztosítja. A bakancs talpa csúszásbiztos, öntisztító (sárlepergető), 
rugalmas és energiaelnyelő tulajdonsággal bír, a talpbetét cserélhető, 
egyben nedvességelvezető, antibakteriális és szellőztető csatornás 
kialakítású. Színe coyote. 

7. Kalap, sapka9 

 Az új típusú öltözethez tartozó gyakorló-kalap és -sapka formai 
kialakítása a jelenleg rendszerben levőkkel megegyezik, alapanyaga, 
mintázata és színvilága az új típusú öltözethez idomul. További prak-
tikum, hogy a kalap karimája az oldalrészhez patenttal erősíthető. 

 A fentiekben említett ruházati termékek alkotják a katona alapfel-
szerelését, amely műveletek, gyakorlatok végrehajtásakor a követke-
ző felszerelésekkel egészülhet ki. 

8. Felszerelési cikkek10 

 A jelenlegi acél rohamsisak az egyik legrégebben rendszerbeállí-
tott eleme a viselt hadiruházatunknak. Bár az elmúlt években – főleg 
segély keretében – különböző típusú lövedék- és repeszálló sisakok-
kal kerültek ellátásra a katonák, azonban mennyiségük és élettarta-
muk (szavatosságuk) miatt azok utánpótlása vált szükségessé.  

 A sisak esetében folyamatosan kompromisszumokat kell kötni. Egy 
jó védőképességű sisak nehéz, azonban egy könnyebb változat már 
nem biztos, hogy képes megvédeni viselőjét. Fontos, hogy a védelmi 
képessége megfeleljen a különböző ballisztikai teszteken, mint az új 
modul rendszerű sisak, amelynek rendeltetése, hogy lövedék, re-
pesz, ütés és vágás ellen, továbbá nehéz tárgyak becsapódásával 
szemben a viselő fejét védje. A sisakpáncél fülközépig ér, belső része 
párnázott, a fej formáját követő kosár mérete állítható. A sisakra NVG 
támasz és Picatinny sín szerelhető, kialakítása védőszemüveg, hal-
                                                           
9  Az MH LK 469/2015 és 22/2016 számú gyűjtőkben szereplő műszaki dokumen-

tációk 
10  Az MH LK 469/2015 és 22/2016 számú gyűjtőkben szereplő műszaki dokumen-

tációk 
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lásvédő, kommunikációs fülhallgató és gázálarc használatát is bizto-
sítja. 

 A ballisztikai lövész szemüveg könnyű, rugalmas, véd a kisebb 
mértékű ballisztikai behatásokkal szemben, szárai hosszúsága állít-
ható, a lencséi polarizáltak, torzításmentesek, kívülről karcmentesek, 
belülről páramentes bevonatúak, 100%-ban szűrik az UVA és az UVB 
sugarakat. Három lencsével rendelkezik (víztiszta, füstszínű, lézersu-
gár ellen védő), amelyek könnyen és gyorsan cserélhetőek. 

 A 80 literes hátizsák mindkét oldalán húzózárral rögzített, lecsa-
tolható, egyenként 20 literes oldaltáska található. A két oldaltáska 
húzózárral összekapcsolható, amely önálló kisebb zsák céljából 
használható. A nagyméretű tetőzseb elölről és hátulról is hozzáférhe-
tő, amelyben csapadék esetére egy vízhatlan, az egész hátizsákot 
eltakarni képes huzat van elhelyezve. A hátizsák felülete MOLLE 
(Modular Lightweight Load-carrying Equipment, azaz moduláris köny-
nyű málhafelszerelés) rendszerű hevederekkel van ellátva. A hátizsák 
oldalain szűkíthető, vízkifolyó nyílással ellátott zsebek találhatóak. 

 A hátizsák háta aljához egy levehető deréköv csatlakoztatható, ami 
önállóan is használható. A deréköv, amely a hátizsák alapanyagával 
megegyező anyagból készül, állítható hevederre szerelt Tuck-zárral 
záródik. Teljes kerületére 3 soros MOLLE rendszerű hevederpánt 
került rögzítésre.  

 A taktikai kesztyű rövid mandzsettájú, különleges katonai művele-
tek végrehajtásához alkalmas. Kötött alapanyaga láng- és vágásálló, 
a tenyérrész tapadást biztosító rátéttel van bevonva, amely víz- és 
kopásálló, valamint csúszásgátló. A bütyök és az alsó ujjperc kézfej 
felőli oldala, továbbá a tenyérrész alsó területe párnázott. Mindkét 
mutatóujj felső része – az elsütő billentyű elhúzásához – bomlásmen-
tesen lehajtható. A kesztyű nyári és téli kivitelben készül. 

 A korrózióvédelemmel ellátott taktikai elemlámpa négy LED fény-
forrás kibocsátására alkalmas (kék, piros, zöld és fehér), a folyama-
tos és a morze üzemmódot kettős funkciójú kapcsoló biztosítja. A 
lámpa lencséje por- és páravédett, ütésálló, karcmentes. Sötét, tiszta 
környezetben legalább 50 méteres fénytávolságra képes. 

 Az esővédő poncho záporok, zivatarok esetére, nyári viseletre 
alkalmas. A ruha téglalap alakú oldalai patenttal záródnak, a nyak-
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részben kapucni került elhelyezésre. Az összecsomagolt termék zsi-
nórral összehúzható védőhuzatban tárolható. 

 Terepen való feladat során az ivóvíz tárolására a már jól ismert –, 
a hátizsákban külön zsebben is tárolható – háti italhordó vagy az 
egy liter űrtartalmú műanyag kulacs biztosít lehetőséget a katona 
számára egyénileg. A kupakkal záródó kulacs toldalékcső segítségé-
vel lehetővé teszi a gázálarchoz való csatlakozást is. A kulacs tárolá-
sára alkalmas MOLLE rendszerű kulacstartó hőmegtartó béléssel 
ellátott, az alja részén kialakított ringli a tartóba került homok / csapa-
dék kivezetésére szolgál. 

 Étel melegítése vagy víz forralása tábori körülmények között az 
alumínium helyett immár rozsdamentes acélból készülő evőcsészé-
ben valósulhat meg, amelyben a műanyag kulacs is elhelyezhető, a 
két termék együttesen is tárolható. 

 A coyote színű taktikai védőmellényhez, továbbá a hátizsákhoz 
különféle MOLLE rendszerű zsebek kapcsolódhatnak, amelyek kü-
lön-külön tár, gránát, pisztoly, gázálarc, rádió, kulacs, gyalogsági ásó 
és egyéb apróbb felszerelési tárgyak tárolására alkalmasak. 

 A MOLLE rendszer lényege, hogy egy adott felszerelési tárgyra 
(pl.: védőmellény mellső, hátizsák hátsó oldalára) vízszintesen, több 
sorban pántok kerülnek elhelyezésre, amelyekre a viselője tetszőle-
gesen, a várható feladatának megfelelően helyezheti fel a szükséges 
zsebeket, tartókat, tokokat az azokon található rögzítőszalagok és 
patentok segítségével. 

 Természetesen, az előzőekben részletezetteken túl további termé-
kek (így különösen a tábori pihentetési eszközök, térd- és könyökvé-
dő, tengerészzsák) is részei a kiegészítő felszerelésnek, azonban 
azok modernizálása még nem kezdődött meg. 

9. Tapasztalatok 

 A katonai alkalmazhatóság megállapítása érdekében az új ruházat 
(az időjárás okán elsősorban a nyári öltözet) csapatpróbája megkez-
dődött mind hazai, mind missziós környezetben. Az eltelt közel két 
hónap tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a méretes ruházat 
ergonómiai kialakítása jó, az általános viselési érzet kényelmes, a 
zubbony nadrágon kívül való hordása komfortosabbá teszi az öltözet 
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hordását. A ruházat álcázó képességének köszönhetően jól illeszke-
dik a környezetbe. A téli öltözet tesztelését a hidegebb évszakokban 
fogják végrehajtani. 

10. Összegzés 

 Összességében megállapítható, hogy az új ruházat mind a misszi-
ós, mind a minősített időszaki és mind a béke kiképzési követelmé-
nyeknek megfelel. A gyakorló-ruházat alapanyaga – a több év fejlesz-
tésének eredményeként – napjaink korszerű követelményeinek meg-
felelően lett kialakítva. Az új személyi felszerelés összetétele kényel-
mes viseletet eredményez, rendkívül tartós, így élettartalma hosz-
szabb, megőrzi esztétikáját és használati tulajdonságait, minden kö-
rülmények között viselhető, huzamos feladatvégrehajtás során fenn-
tartja a katona komfortérzetét és harcképességét, egyúttal védőruhá-
zati jellegéből adódóan a katona számára fokozott védelmet biztosít a 
különböző időjárási, továbbá a mechanikai- és hőhatásokkal szem-
ben. Mindemellett, a költséghatékony gazdálkodás érdekében, az új 
öltözet a korábbiaknál nagyobb tartóssággal és kihordási idővel ren-
delkezik. 

Felhasznált irodalom: 
A Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló 
9/2005. (III. 31.) HM rendelet 
A Schill és Seilacher GmbH Böblingen cég katonai textilanyagokra 
vonatkozó kiadványa 
Az MH LK 469/2015 és 22/2016 számú gyüjtőkben szereplő műszaki 
dokumentációk 
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