
TÁJEKozTATó - nlroRMÁcró
ú.r nunÁzar És rraRcr sIsAK Az oszrnÁx

HADSEREGBEN

l.) Mi mindent kell tudnia ery mai, korszerű harci
ruházatnak?

Lits Góbor 1

Az osztrók katonák 25 éve hordjók jelenlegi egenruhójukal, és hogl
ez hosszú vagl rövid idő-e egl eglenruha élelében, nem céI mosí eldön-
leni Mirrden esete az oszlrák halonai vezetők úg gondolűk, hogl ideje
Ienne nuír lecseréIni, mert nyilvón lehelne eg) jobbal, célszplűbbel, mai
korsletű követelményeknek megfelelő ruhdzatot biztosílani" híszen 25 év
alaU napol fejlődöa a viltíg, meg aztón azért is, mefl az osztrdk katondk
eg)rc nag,obb méftékben vesznek részl békefenntarló tevékenysegehben
és lehetőIeg eglenrangúnak kell lenniök ebben is partnereikkel

A megvalósítás természetesen az osztíák hadsereg logisztikai szol-
gálaüfur belül, a hadsereg ruházati szolgáIatínak feladata, Mi minden gond,
probléma, eltérő vélemény merül fel egy ilyen viszonylag egyszerű - a
katonák alapfeIszerelését binosíó - üryben, amikor a megvalósítás még
sehol sem áll - enől ír a legilletékesebb, az osztrák hadsereg ruházati szol-
gálaüinak fónöke,

Je|en cikk íroja nem tesz mast, mint igyekszik megfelelöen adaptálvq
hűen tolmácsolni az osztrá*, parancsnok gondolatait és egyben felteszi
saját magunk sámára is a kérdést: nálunk ezzel kapcsolatban minden
rendben van?

Ttil meleg! Túl hideg! Alig van ólcózó kepessége! Nag,on sötét!
Nem rövid a ujja! Nem praktikus! szinte állandóan halljuk ezeket, vary
az ezekbez hasonló kitikakat egyenruhánkkal kapcsolatban, Kritizálni
azonbarr könnyű. Már sokkal nehezebb egy valóban értékes javaslatot az
asztalra tenni, a legnehezebb azonban a szükséges anyagot ery jobb, egy
Új harci, illetve szolgálati öltözethez elkészíteni.

l. Dr, Lit§ Gáboí nyá. a|ezrede§
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_ Az egyes elképzelések az ||idedlis'| egyenruháról - személyes tapasz-
talatok és. beállítotts.íg alapjan - egymástbl igen messze állnak, sokszor
egymással ellentétesek és rendkívül szubjektívek is. Egy azonban tény,
minden új ruhrizat és felszerelés egyfajta kompromisszurriiredménye lehót
csak, ugyanis napjainkban még nem találtrik fel aá az anya1ot, ami min-
dent tud, nevezete sen: a szülrséges mértékben meleg is meg inás is, vea a
nedvességtől, a harci behatóroktól, uglanakkor keiyelmei is stb.

Az alábbiakban tekintsük azért át azt a követelmény_skrilát, amellyel
- az elmúlú időkből felgyülemlett tapasztalatok alapján - egy korszerű
harci öltözetnek rendelkeznie kell, vagyis kellene.

Mi mindent is kellene teháí tudnia egl mai korszetű harci ruhdzal-
nak, melyek is azok a mííszaki, techníkai, harcás2ati, humán parawó-
terek?

Vedőképesség vo aatlrozásáb anl v é dj e n

. az időjárás hatásai ellen (hideg, eső, szél),

. piszok, szennyeződés ellen,

o szakadás ellen; talaj, ágak stb.,

o harci haüísok ellen (tűz, ABV, szilánk, lövedók),

. láthatóság ellen (álcázóképesség) a látható és az infravörös tar-
tományban is.

Hordási, viselesi kényetem voaatkozásában: leglen

. az anyag felülete könnyű bevonatu,

. az anyaga puha (kényelmesen lehessen viselni, jófogású, tapin-
Lísír legyen,

. jó simuló (nyújtható, kisimítható),



. kis súlya és

. csekély térfogata,

. csekély tömege (mennyisége),

. magas fokú hővédó képessége és

. jó hőáteresztő képessége (szellóző képesség),

. magas fokú nedvességfelvevő képessége és

. jó nedvesség eltávolító képessége.

Különleges tulajdonságok vonatkozásában:

. nagyfokú izzadtság elávolító képesség,

' gyors sáradás (szarítható ság),

. többcélú kombinálási lehetőség (hagymahéj rendszer).

Külleme, kinézése alapiánz leglen

' divato§ "etegóns" (magasfokon tekintélyt parancsoló, vr{ltson ki
elismerést),

. színe időtálló (szintartó, ne oldódjon, ne fakuljon, ne színeződjön

el),

. minden alkalomra megfelelö (kimenő, szolgálati, harci, társasági),

Tisztíthatóság sz empontiáből: le glen

. könnyen tisáíth ató, űgy "tűorí kötüImények közöít" (szappan,

hidegvíz), mint

. háaaruísi (ipari) körülmények között (moso8ép, mosoda),
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. vegyileg tisztítható és fertőtleníthető (váltása embenól_emberre),

. vegyi fegyverek hatásaitól mentesíthető.

Tartósság szemp oltjáből: leglen

o kopásálló, szakításáIló, nlihetó,

. javítható (szükség esetén laikus is: tű-cérna),

. üírolható (ne gyűrődjön), rakározhato.

Az óra, minősége és teljesítménye leglen összhangban!

csak ennyi? !

Ilyet nem kap az ember a ||legköx,ekbbi sport-üzletben|'

Amint látható, a követelményJista nagyon hosszú és egyes pontjai
egymiásnak ismételten ellentmondanak. A követelményrenaszei sútya vagy
fontossági sorrendje is katonánként más és más 1renákívril nagy) küIöú
séget takar. Mindez€ktőI fiiggetlenül azonban - jótlehet a lista utolsó
helyén szerényen meghúzódva szerepel - a7 ár, iiletve u órérrék-ardny
domináI

. 
Cl*.T hall az ember olyan ártatlan ''kékzemű|| nézeteket, hogy a

szükséges felszereléseket és ruháeatot egys zerűen a ''kgközelebbi sporl-
üzletben kelkne beszerezni'|. Ha viszont valaki a fenti kóvetelmény-listrát
pontosan szemlóli, hamarosan lemond erről, mivel tudnia kell, hogy aká,r
csak egyetlen egy felszerelési trirgy hadseregben történő rendszeresíté-
séhez is milyen komoly és sokréü minőségi vizsgálatok szükségesek, és
leher 

_e 
ilyent egyállalán kapni? Ebből kOvetkezik, hogy a polgriri életból

történó beszerzés csak hosszadalmas eljárások, procedúnák uún lehetsé-
ges, és az ezzel kapcsolatos állami ráfordítrásokat is sok érthetetl€n törvény
is szabályozza, Tehát több okbóI sem kapható sportiizletekben.

Mi is lehet akkot az úlja egr új '|az oplbruilís?| egtenruhónak?

.. Ez a folyamat egyenruhrázat tekintetében mindenek elött sokinínyú
saját tapasztalatból, de más hadseregek tapasztalataiból is tevódik össze.
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Eryedül ezen igen fontos gyakorlati tapasáalatok összegyűjtése, elem_
zése, adaptálása az új paramétere, követelmények kidolgozása, vagyis a
legiobb megoldás megtalálása hadseregünk jobb egyenruhája érdekében,
már maga is egy igen hosszú folyamat. Ezt az eljárási folyamatot (pro_
cedúrát) mindenki nagyon jól ismeri, aki az illetékes szolgálati helyeken,

szakteületeken, bizottságokban, tervezó csoportokban, illetve az AGTAM2
alcsoportjaiban dolgozik.

Nem szabad lebecsü|ni ennél a kérdésnél a divatirányzatoka! illetve
azok befolyását sem. Ilyen irányzatot teremtettünk mi is 1975-ben, a ná-
lunk jelenleg rendszerben lévő 75M'foltáIcanélküIi|| ruházatunkkal,
hiszen az álcafoltos ruha szinte valamennyi hadseregben jelenleg "nagt
diva". Egy ruházAt faltálcázásának valóságos álcáaő értéke egyébként -
szinte valamennyi szakember egybehangzó véleménye szerint is - jelen-
téktelen.

Ennek ellenére helyelen lenne a foltáIcráásra való kívánságot egysze-
nien elvefii, mivel a csapatok harcértéke alapvetően fiigg a katonák harci
moráljától ós ehhezhozzájárul a nemzetközi szintnek megfelelő ruhrázat és
felszerelés biztosítása saját csapataink sámiira.

Ezek alapján vésódik bele egy hadsereg képe, értékrendje az ewen-
ruhába, és meghatározza aközyélemény, a nyilvánosság hadseregről alko-
tott véleményét is.

További probléma, hogy csak annyi ideig lehet egy eryenruha a leg-
jobb, mint minden más is. Sajnos nagyon sok bajtársunk van, akik rövid
időt töltöttek el más hadseregekben és a külfi]ldi egyenruháknak csak az
előnyeit látják vagy vélik látni, míg a sajátnak csak a hibáit, hátráLnyait.

Egy minden szempontból ideális egyenruha valószínű soha nem ké-
szíthetó és nem is fog létezni soha. Ezért sokkal inkább az a feladatunk,
hogy hadseregünk számára a lehető legoptimálisabb, tehát a legiobban
megfelelő ruhrizatot biztosítsuk.

Kérdés az is, hogy valóban szükségszeni-e, a két§ógtelenül nagyon
bevált 75M ruhát egyjobbra, korszerűbbre |ecseréln|? Egl dolgot minden
esetre rögzíteni kell: miuán Ausztriának a tartalékos katonai szolgálat

2, AGTAM: Arbeit§8luppe für Truppenausstattung und Mannesausrusfunk = csapat ó§ sz€mélyi f€l-
§zgrelést biztositó munkacsoport
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bevezetésével már majdnem |'önMnlesekből|| álló hadserege van, a fegy_
veres szolgálat indoklása a Bundesheer hatékonyságrinak fontos tényeiő-
je. Azoknak a katonáknak, akik bevetéseik során igen nagyértékű fegyver-
rendszereket kezelnek, eközben esetleg életiiket is tockaztatl,it, a iegy-
veres szolgálat biáosan nem indokolható egy ''szegény-ember iuhózauúi'!

Az_ tij eryenruháról fol}tatott tárgyalások son{.rr szrimos döntést hozo,
azonnal rendszerünk alapelveit dörögve mutat rá''Thkaúkossdg-Gazda-
s ág o s s ág - C é ls zeúís é g''.

Hoglan számolhatunk mi azonban a takarékossóggat, gazdaságos-
sággal, vagt akőr a célszerííseggel, ha ez végtt katoiiin*lgészsé§űe
vagt akór az éIetébe is kerülha?

2.) Új harcisisak az osztrák hadseregben

Az aSA 1982-bel a "Frírz" modell bevezelésével harcisisak lerén
víIógviszonllatban ís az élre keriitt A korszerű hatcisisak és a repesz
(szilúnk) védő melleny tefütelén az líttölés a hatvanas években kiíejleszíelt
Aramid kevlar nevű anyag alkatmazlísával következett be, Ez- az anyag
rendkívül nagy szakító szilárdságával tűnt ki és ennek alapján - ene alapoz-
va - vezptték be az USA_ban az űn. |'Repeszvéűí íendszer||-t (PASGT)3. A
rendszert bevezetése előtt szírnos ''szakember'| elemezte költség hasznosság
szempontjából, de ami a legfontosabb bevezetésénél firyelemúe vették az
amerikai hadsereg egészségügyi testüIetének véleményét, az elmúlt háboruk
(konfliktusok) során enriek hiányában bek<ivetkezótt sebesülésekkel és
haláesetpkkel kapcsolatban, vagyis fi gyelembe vették a vesáeséglistákat.3

3. PAscT: Peí§onal Armour sys!9m foí cíound Tíoops = szárazföldi c§apatok §z.mélyi védóf€l-
szaíelése
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A sebesülések szóruínak csökkeléséí a rendszer bevezetésének eted-
ményeként a korábbinkhoz vismnyítva a Welnami-hóború lapaszlalatai
alapjdn az alábbi tdblózal számai is mutatják

l(evlrrbó| ké§zült mellény e§etén r v$zte§és a§ökkané§a

vesztesés reDesztöl íszilii[ dól) 21%

vesztesés svalossási lövedékböl 3 o/.

ö$ze§en: 30./ö

Kevl{rból kószült si§rk.s.tén r vcsztc§éÉ q§ökkanésa

Vesztesés reoeszól (szilánlíól) 3%
veszte§és pvalossási lövedéktöl l o/"

E§sz€sen: 4oÁ
M.llénv és sis.k mindö§§zc§.n: 34 y.

A repeszvédö rendszerrel (sisak-mellény együtt) szemben ámasztott
követelmény az volt, hogy védjók a katonrákat a sárazftildi harcterületre
jellemá olyan repeszek és szilánkok ellen - melyek súlya egyébként zömé-

ben maximum 1,1 gramm - 75 %o-ban, a gyalogsági fegyverek lövedékei el-

|en 25 Yo-ban,

Ezzel összeffiggésben azonban bizonyított tény az is, hogy a szemből
jövő repeszek (szilánkok) és gyalogsági lövedékek ellen a repeszvédő
rendszer nem képes ennél jobban védeni, ugyanakkor a harcosok súlyos,
halálos sebesülései éppen ebból az irányból hatnak. Összességében ki-
mondható azonban, hogy a repeszvédő rendszer bevezetése és alkalmazása
a vesáeséget több, mint l/3-dal csökkenti.

Ausztriában, mindenekelött természetesen a hadseregben figyelem-
mel kisérték a repeszvédő rendszerek külftldi fejlesztéseit, l982 óta pedig
fokozottan, mindenre kiterjedően. A rendszeresítésére vonatkozó végső
lökést egy új osztrák harcisisak és mellény kifejlesztéséhez 1984 -ben az
akkor védelmi miniszter - igenhelyesen - Dr. Frischenschlager adta meg,

Különbözö külft'ldi harcisisak modellek kipróbálása után, 1987 ószén
az osttrál< harcisisak követelmény listáját, €lvárandó műszaki, harcrászati,

technikai paramétereit asztalra tették. A ballisáikus tesztek (vizsgálatok)

elvégzésére az Oszlrák Haditechnikai Intézet (AWT)a berendezett egy

4, AwT: Amt ff}í wehrtechnik= haditechnikai intézet
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repesz (szilánk) szimulátoít, amelyet már l986-ban is több alkalommal
kipróbáltak. Az AWT kiderítette, egyben meghaüirozta a harcisisak opti-
mális formáját. Eá követöen, ennek alapján legyártoták a prototípusoiat
és 1000 db-ot csapatpróbának vetettek alá.

. . 
199l_ben az addig begyűjtött újabb és újabb információk alapj;ín újra

módosítotÉk a sisakot és a csapatoknak visszaadva, immár második alka-
lommal ismételt csapatpróbának v€tették aIá. A repeszvédő rendszer első
beszerzésére a költségvetés l993-ban 25 millió schillinget irányzott elő,
1992 őszén megkísérelték ezt a beszerzési folyamatot siabáIyszerűen le-
bonyolítani, mégis sokrétűen elhibázüík, valójában nem sikertilt.

. Ezt 
_nem követte egy újabb kiínís, hanem az eközben nyert újabb

ismeretek alapján a sisak teljesítményét és a tesztvizsgálatnái, illetve a
gyakorlati tapasáalatok során feltárt hiányosságokat ,ij.aé.ték"Iték é, 

"projektet átdolgoztrik.

1995 júliusában előterjesztették a sisak új technikai követelményeit,
műszaki paraméterei! a sisak új projektjét. Ebben a sisak anyaga nem volt
meghatározva, mert a vizsgált műrostok egész sora olyarr értéieket muta_
tott, amelyek megfeleltek a megkövetelt ballisztikai értékeknek. Az eköz-
ben klasszikussá váIt Kevlar és Twaron mellett (mindkeften közel azonos
minőségű Aramid-rostok különböző máLrkanéven) lehetséges a felhasz-
nálása a nagyszilárdságú Nylon, Polypropylen vagy Polyiithylen anyagok-
nak is.

1996 elején az osztrák IFOR kontingens 400 db harcisisakot rendelt a
francia hadsereg készl€téből (Gyártó: a francia CGF Gallet cég volt). Ezek
a sisakok az immár rendszerbe állított, iIletve elfogadott oszná=k sisakokkal
közel azonosak voltak (d. 1- j, kep,) Ez arra vezethető vissza, hogy ezek a
sisakok miá,r a mai korszerű védelmi technikában meghatározott paramé-
tereknek messzemenóen megfelelnek. Egyébként is a korszeríi harcisisa_
kok - szimos haderőnél - legalábbis küIsóre alig küIönkiznek egymástól.

Végül nyilt pályrázat keretében megtörtént a kiírás, több mint 20 ezer
darab osztrák harcisisak gyártására, melyet.végül is a francia CGF cég
nyert el. Az engedélyezés 1997 júliusában fiegtörtént és a gyártás meg-
kezdődött. A csapatokhoz történő kiadás l998 januárjaUan táOaOtt meg,
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elsőként - az eredeti prioritást megváltoáatva - a hegyivadász és a músza-
ki csapatokhoz, mert az űj harcisisak véd a kőomlások e]len és egyéb mun-
kavédelmi célokra is kiválóan használható. A sisakok csapatokhoz való
kiszállításával együtt történik a repesz (szilánk) védőmellény kiszállítása is,

Kétségtelen, hogy az új korszerű osárák harcisisak kifejlesáése és

bevezetése sok időt, nevezetesen másfél évtizedet vett igénybe. A kanadai-
aknak is - mint sok más á]lamnak is - az időtartamot összehasonlítva l984-
től 't997-ig taítoh| az új harcisisakjuk kifejlesáése és bevezetése. Ausztria
tehát nem egyedi eset. Vonjuk le azonban ennek a kérdésnek a pozitív hatását

is. Az osztrák katona ma egy olyan személyi védőeszközzel rendelkezik, ami
egy teljesen "beércft" teímék, Az osztrák harcisisak - melynek fejlesztésénéI
a sisakszektor valamennyi újdonságát, konzerűségét figlelembe vették -
egl,ikc ozoknak. omelypt o lilágon ma a legjobbnak tartanak.

Az osztíók sisak prototípus&
KükőIeg leljesen olJ,m mint
az IFOR - sisak.

B els ő szer k ezete me ge gl ezik
a mfu lovlib bíej leszlelí,
rcndszeúe óll{íotl s is ak k al.

Főbb jellemzői: a hórom
nagy megközelítően félkör
alakú vonalvezetés az egl-
szelű nyildssdl, az dlszalag
lögzílése es a beső szerke-
zele.
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