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AKNAELHÁRÍTÁS  A  NÉMET  HADSEREGBEN 

Lits Gábor1 

Bevezető(ajánlás) 

A hadműveleti térségben, a harcterületen meglévő természetes 
akadályok, és ezekkel összhangban létesített mesterséges akadályok, el-
sősorban a robbanó műszaki zárak, különböző aknamezők, jelentősen 
befolyásolják a harc sikerét. 

A robbanó műszaki zárak feladata jelentős veszteség okozása az 
ellenség élőerejében és harci technikai eszközeiben. Leghatásosabb fajtái 
a különböző típusú aknák, aknamezők. Aknamező: az ellenség mozgását 
akadályozó, esetenként meghiúsító műszaki tevékenység egyik eleme. 
Meghatározott rendszerben telepített (több sorban, egymástól meghatáro-
zott távolságban elhelyezett) aknákból áll. Az aknamező hatékonyságát 
az aknák egymás közötti távolsága, a sorok száma, a tűz alatt tartás foka 
és azoknak a harceszközöknek jellege határozza meg, amelyek ellen tele-
pítették. Az alkalmazott aknatípustól függően, megkülönböztetünk gya-
logsági, harckocsi- és vegyes aknamezőket. 

A harckocsi elleni aknák feladata a nehéz harci eszközök (harcko-
csik, rohamlövegek, páncélozott szállító harcjárművek stb. ) harcképte-
lenné tétele. A futóművet megrongálva mozgásképtelenné teszik a harc-
járművet, vagy a haspáncélt átütve megsemmisítik a kezelő személy-
zetet. 

A gyalogság elleni aknák feladata az ellenség élőerejének meg-
semmisítése vagy harcképtelenné tétele. A taposó aknák hatása megron-
gálhatja a kerekes harcjárművek futóművét és ezzel harcképtelenné teszi 
azokat. Az élő erő ellen alkalmazott aknák ( pl. a taposó és botlódrótos 
aknák) az áldozat különböző testrészeinek széttépését, szétroncsolását 
okozzák, a sebbe behatoló szilánkok és robbanóanyag részecskék el-
szennyezik a sebet, ami a robbanást esetleg túlélőknél a legtöbb esetben 
amputációhoz vezet. 

 

                                                      
1  Dr. Lits Gábor nyá. alezredes. 
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Aknatelepítés: az aknák a terepszinten (a talajban, a vízfenéken) 
történő olyan (rejtett vagy nyílt) elhelyezése, hogy az aknának a típustól 
függően érintésre, nyomásra, húzásra stb. való robbanása előidézhető le-
gyen. Az aknatelepítés, dokumentált vázlat alapján, rendszerben történik. 
Sajnos napjaink helyi háborúiban, a válságkörzetekben, de terrorcselek-
mények során is egyre elterjedtebb az aknák rendszertelenül, dokumen-
táció nélkül történő telepítése. Ezek az aknamezők a lehető legnagyobb 
veszélyeket rejtik magukban, mert sem az aknamező sem az egyes aknák 
helye nem ismert, mentesítésük igen nehéz. Miattuk védtelen áldozatok 
százai vesztik életüket. 

Aknamentesítés: A telepített aknák hatástalanítására, megsemmisí-
tésére irányuló tevékenység. Az aknamentesítést az aknák felderítése elő-
zi meg. Eszközei: a szúróbot és a különféle elektromos (indukciós) akna-
kutató műszerek. A fémmentes (műanyag, kerámia, textil-stb.) aknák fel-
derítésére különleges eszközök szükségesek. Eredményes kísérleteket - és 
részben már gyakorlatot is - folytatnak a különleges aknák makro- ill. inf-
ravörös hullámok segítségével történő felderítésére. Kiterjedt aknamezők 
gyors, áttekintő felderítése elsősorban légi úton lehetséges: az adott terü-
let hőképzővel végzett ellenőrzése kimutatja az aknatelepítés helyét, illet-
ve a növényzet és a talaj bizonyos rendszerben történő megbontását (ezt a 
módszert a régészeti kutatásoknál is felhasználják). 

Az aknamentesítés egyik kézi eszköze a dobókörte, amely az aknát a 
már feltárt aknaágyból kifordítja. A gépi mentesítés egyik módja a felde-
rített aknák robbantással való megsemmisítése v. eltávolítása. A nyomás-
ra működő aknákat a harckocsira felfüggesztett aknataposó hengerek 
robbantják. A gépi mentesítés egy másik módja, amikor a harckocsi elé 
függesztett ekeszerkezet a sávjába eső aknát kifordítja. A mentesítés ill. 
átjárónyitás gyakori módszere a robbantással (pl. robbantó kígyó) való 
mentesítés. 

A legutóbbi évtizedekben a világháborús színterein aknák millióit 
telepítették, amelyek a harcok befejezésével szinte kivétel nélkül a föld-
ben maradtak, nem kerültek felszedésre, semlegesítésre, illetve meg-
semmisítésre. Ezetől bekövetkezett sebesülések és halálesetek miatt, ár-
tatlan, védtelen áldozatok tízezrei siratnivalók. 

A személyek elleni gyalogsági aknák nyilvántartás nélküli alkal-
mazása a fő okozója a világméretű aknaproblémának: ezen aknák visz-
szaélésszerű alkalmazása az ENSZ adatai szerint oda vezetett, hogy a vi-
lágban mintegy 110 Millió telepített, de még fel nem szedett akna van a 
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Föld több mint 60 országában, ennek következtében hetente mintegy 150-
200 polgári személy hal meg vagy válik megcsonkítottá. 

Mint olcsó és könnyen előállítható fegyvert, a személyek elleni ak-
nákat mindenekelőtt a polgárháborúkban, mint a terror eszközét kifejezet-
ten, szándékosan a polgári lakosság ellen alkalmazzák. 

Ezek az aknák a háború, a harcok során rendszerint a földben ma-
radnak, miután sem, a telepítés pontos helye sem a rendszere nem ismert. 
Az ellenségeskedés befejezése után is még évente több ezer ember hal 
meg, vagy csonkul meg a gyalogsági aknák következtében. Ezek az ak-
nák korlátozzák vagy gátolják az újjáépítést, akadályozzák a menekültek 
és elűzöttek visszatérését, veszélyeztetik az ENSZ missziók és humanitá-
rius segélyszervek működését, személyzetét. Hosszantartó, hátrányos kö-
vetkezményekkel jár az érintett térség gazdasági, társadalmi helyzetére és 
jövőjére is. A lakosság élelmiszerrel való ellátása nem biztosítható mivel 
a mezőgazdaságilag hasznosítható területek a valószínű vagy valóságos 
elaknásítás miatt parlagon hevernek. Ezeknek a térségeknek az aknamen-
tesítése nagyon hosszantartó és nagyon költséges folyamat. Az aknásítás-
sal sújtott országok ezt saját erejükkel gyakran nem is tudják megoldani. 

Az aknák és a különböző robbanó testek mellet az elhagyott harcte-
rületeken szép számmal maradnak vissza fel nem robbant (besült) löve-
dékek és különböző lőszermaradékok is. Jóllehet ezek nem úgy működ-
nek, mint az aknák vagy robbanótestek, de érintési érzékenységük miatt 
éppen olyan veszélyesek. Mindezek alapján ezek is igen jelentős veszély-
forrásai az elhagyott harctevékenységi körzeteknek. 

Nemcsak a jelenlegi vagy közelmúlt háborús térségeiben jelentenek 
ezek óriási veszélyt, hanem a jelenleg béke szigeteinek számító orszá-
gokban is. 1945-ben, hazánkban is véget ért a második világháború, de 
a múlt árnyai még mindig kísértenek. Magyarországon 2001-ben 2803 
alkalommal riasztották a honvédség tűzszerészeit, ebből 929 esetben volt 
szükséges a soronkívüli, azonnali kirendelésük, mert nagy forgalmú he-
lyen vagy gyermekintézmények közelében került elő a földből az életve-
szélyes „lelet”. A bejelentések közül 306 volt budapesti. 2001-ben össze-
sen 37 631 kilogramm robbanótestet semmisítettek meg 1776 robbantás-
sal, amihez indítótöltet gyanánt még további öttonnányi trotilt használtak 
fel. Ezek között volt 1275 kézigránát, 282 gyalogsági és harckocsi akna, 
1197 aknagránát, 5074 tüzérségi lövedék, 103 bomba - a legnagyobb egy 
Sopronban talált 500 kilós, ll. Világháborús légibomba, ami miatt átme-
netileg mintegy 8000 embert kellett kitelepíteni - valamint 25960 egyéb 
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robbanótest, például gyutacs, robbanószeres szelence, indítópatron és 
107081 darab gyalogsági lőszer. 

Napjaink helyi háborúiban, válságkörzeteiben aknák vonatkozásában 
kialakult valóságot hűen jellemzi egy kiragadott, de hazánkat, Magyar-
országot is érintő helyzetkép: A 2001-es adatok szerint Horvátországban 
4000 km2 van elaknásítva, ahol 1,2 Millió akna fekszik a földben, illetve 
a földön (km2-ént 4-8 akna). 

A magyar-horvát határ 67 km. Hosszú, száraz határa különösen ve-
szélyes, hiszen a szomszédságban fekvő Baranya - háromszög a legjob-
ban aknaszennyezett horvát területek közé tartozik. 1998-ban az ENSZ -
véderő védett zónájának keleti, „E” szektorában (Baranya- háromszög és 
Kelet- Szlavónia) a gyalogság elleni aknákat mintegy 35000-re, a harcko-
csi elleni aknák számát 47000-re becsülték. 

A keleti szektorban összesen 1714 aknamezőt tartanak számon, 
amelyből a horvát csapatok 677-et, a szerb csapatok 1037-et telepítettek. 

1998-februárig az aknarobbanás nyomán ismertté vált sérültek szá-
ma 84 fő, az elhunytak száma 25 fő volt csak ebben a körzetben. 

A Baranya - háromszöget is magába foglaló Osjecko Baranjska me-
gyében (4149 km2) mintegy 20000 gyalogság elleni aknáról és kb. 25000 
harckocsi elleni aknáról tudtak 1998 februárjában, amely a 14 horvát me-
gye közül a legmagasabb szám volt. A Baranya- háromszögben a horvá-
tok által létrehozott aknamezők 98 százalékáról nem maradt fenn semmi-
lyen térkép, a szerbek által telepített aknákról ugyanez mondható el. 

Az aknamentesítés a független Horvátország egyik legnagyobb prob-
lémája. A telepítés után minél több idő telik el, annál nehezebb felszedni 
az aknákat, mivel azokat a növényzet teljesen benövi, míg az aknák a 
működőképességüket megőrzik. 

A helyi lakosságban fokozatosan csökken a veszélyérzet, miközben 
egyre kevesebben és homályosabban emlékeznek az elaknásított terü-
letekre. A magyar-horvát határ különösen veszélyes, hiszen az aknák mi-
att nem kerülhet sor a határjelek és a határnyiladék láthatóságának bizto-
sítására. A határvonalat és környékét tízéves növényzet borítja. 1995-ben 
úgy számoltak, hogy 1000 fő tűzszerésszel 33 évre lenne szükség Horvá-
tország egészének aknamentesítésére. 
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Horvátországban az elmúlt 10 év (1991-2001) alatt aknarobbanás 
következtében sokan meghaltak. Az első 5 évben (1990-1995) a harcoló 
feleket nem számítva, 400 polgári lakos vesztette életét aknarobbanás kö-
vetkeztében és 1400-an sérültek meg. (1995-1998 között az elhunytak és 
sérültek száma 636 volt). 

Horvát területen, de a határvonalhoz közel lévő aknák veszélyesek a 
magyar állampolgárokra, de nehezítik a két ország együttműködését is. 
Magyarország folyamatosan szorgalmazza a száraz határa mentén fekvő 
aknamezők megszüntetését. A kölcsönös érdekeket szolgáló kérés teljesí-
tésére a horvát fél korábban 2001 végére, jelenleg 2004 végére tett ígére-
tet. 

Ezzel a bevezető ajánlással remélhetőleg sikerült felhívni a figyel-
met a téma fontosságára és időszerűségére. Ezek után térjünk rá a Bun-
deswehr vonatkozásában az aknamentesítés elvi és gyakorlati kérdéseinek 
a vizsgálatára. Az alábbi cikk igyekszik bemutatni a német fegyveres 
erők vonatkozásában azokat a követelményeket, a jelenlegi és jövőbeni 
képességeket, melyek elősegítik a saját csapatok mozgását, előre-vonását, 
(tevékenységét), biztosítják az alkalmazás (bevetés) feltételeit, növelik a 
túlélőképességet aknaveszélyes terepen, térségekben. 

Vizsgálja, hogyan vannak jelenleg biztosítva az alkalmazás felté-
telei, milyen módszerekkel történik az aknák felderítése, az aknamezőkön 
az átjáró nyitás, az aknamentesítés. Bemutatja az erre a feladatra jelenleg 
rendelkezésre álló eszközöket és lehetőségeket, azok jelenlegi határait, a 
felszerelési hiányosságokat, a jövő fejlesztési irányait, terveit. 

Ez a rövid tényszerű bemutatás számunkra is hasznos lehet, ha má-
sért nem az összehasonlítás miatt. Hogyan is álunk mi ehhez képest job-
ban?, vagy netán rosszabbul? és álunk e egyáltalán valahol? 

Összehasonlítani, összemérni, viszonyítani valamit sohasem a gyen-
gébbel kell, hanem a nálunknál nagyobbal, erősebbel, (de nem a legna-
gyobbal !!! ). 

Németország nálunk nagyobb és erősebb is és katonai, haditechnikai 
vonatkozásban mindenképpen „etalonnak” számít. Egyébként is most 
már mi is egy hajóban evezünk és nem árt odafigyelni a szomszédságra, a 
fegyvertársra, hogy ott és ők hogyan csinálják.  
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Kiinduló alaphelyzet 

A hadseregben műszaki vonatkozásban beszélünk aknamentesí-
tésről (elhárításról), ehhez automatikusan kapcsolódnak az aknamező 
leküzdéséhez szükséges eszközök, az aknafelderítés és az átjárónyitás 
feladatai, az aknák keresése és mentesítése, szak, valamint az akname-
zők és az egyes aknák dokumentációi. A továbbiakban, fontossági sor-
rendben foglalkozunk a hadsereg jelenlegi eszközeivel és azokkal, ame-
lyek a közeli jövőben fognak a hadsereg rendelkezésére állni. 

A különböző aknák szakértőkkel, speciális erőkkel történő eltávolí-
tását, mentesítését és abból eredően különleges felszereléssel való ellátá-
sát, nem vállalhatja magára minden fegyvernem. Ki kell alakítani, hogy 
kit és hogyan, de azt, azokat viszont profi módon ki kell képezni és fel 
kell szerelni. Éppen így a külföldön végzendő humanitárius aknakeresés 
és mentesítés elveit és feladatait sem fektették még le, munkálták még ki 
teljesen, ez még a minisztérium, a „kiértékelő hivatal” tollforgatóinak az 
asztalán fekszik. Ezek határozatától függ egy nagyon fontos terv támoga-
tása. Ezt a tervet a hadsereg főként kiképzéssel, felkészítéssel, bizonyos 
esetekben anyagilag is támogatja. 

Ezen feladatrendszerekből kiindulva azért lehetővé vált, adatok to-
vábbítására, egy akna információs központ felállítása a Bundeswehr szá-
mára Münchenben. Ebben hatalmas, szinte egyedülálló adatmennyiséget 
tárolnak az aknákra és a kapcsolódó területekre vonatkozóan. 

Kockázat elemzés 

Konfliktusok, helyi háborúk során, nagy számban alkalmaznak ha-
gyományos vagy korszerű aknákat, valamint különböző robbanó csapdá-
kat (robbanó szerkezeteket, testeket), melyeket kézzel vagy telepítő esz-
közökkel nagy távolságból is elhelyezhetnek. Alkalmaznak harckocsi és 
gyalogság elleni aknákat, melyeket különböző fajtájú és típusú érzéke-
lőkkel és gyújtókkal látnak el, valamint un. korszerű aknákat, amelyek az 
egész gépjárműre ható szenzorokkal lépnek működésbe. 

A Bundeswehr elsőként 1996-április óta lemondott a gyalogság el-
leni aknák alkalmazásáról és a meglévő készletét 1997-végéig megsem-
misítette. 
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A többcélú érzékelőkkel felszerelt aknák igen széles palettája, a ho-
rizontálisan, illetve vertikálisan ható aknák, beleértve a fémmentes akná-
kat is (pl. plasztik, kerámia, üveg) igen jelentős veszélyszintet és egyben 
komoly kihívást is jelentenek, ami alapvetően ezektől az eszközöktől 
ered. Összességében jelentősen nehezítik, gátolják a hadsereg tevékeny-
ségét, veszélyeztetik a katonák életét. Ha nem sikerül az aknazárakat ki-
kerülni vagy gyorsan leküzdeni, a harceszközök mozgása megakad , a 
gyorsaság elveszik. A saját erők összetömörülnek, ezáltal növekszik a ve-
szélyeztetettségük. 

A békemissziókban is mint jelenleg az SFOR-ban, Ex Jugoszláviá-
ban, az aknák általi fenyegetettség mindenütt jelenlévő. Jellemzőek a kis 
területű aknamezők önkényes és rendszer (dokumentáció) nélküli telepí-
tése. Gyakoriak a teljesen szétszórtan telepített vegyes aknamezők is 
(harckocsi elleni, gyalogság elleni, robbanó testek, csapdák). Ezeket fel-
deríteni, megkeresni a legtöbb esetben rendkívül nehéz, veszélyes és 
hosszantartó feladat, miután ezek a legtöbb esetben egyáltalán nincsenek 
dokumentálva. 

Tervezett elgondolások 

A hadsereg feladata és annak sikeres teljesítése kényszerítően köve-
teli, hogy az ellenséges aknamezőktől és az egyes aknáktól eredő rizikó, 
mindenekelőtt idejében történő felderítéssel és az aknamezőkön történő 
átjárónyitással, az egyes aknák megkeresésével és felszedésével a mini-
málisra csökkenjen. 

Ezért az ellenséges aknazárakra vonatkozó információt (felderítési 
adatokat) azonnal jelenteni kell. 

Kiemelt jelentőségű, hogy a saját csapatok az alkalmazási területen 
gyorsan és lehetőleg korlátozás nélkül haladhassanak. 

A saját csapatok mozgását gátló ellenséges akadályokat (zárakat) ki 
kell kerülni, vagy ha ez nem lehetséges le kell küzdeni. 

Az ellenséges aknamezők kikerülésének vagy az aknamezőkön való 
gyors átjárónyitásnak feltétele a pontos műszaki (akna) felderítés. 

Egy ellenséges aknamezőre történő véletlenszerű ráhaladás (ráfutás) 
és az ebből eredő veszteségek és időkiesés csak sikeres aknafelderítéssel 
és a meghatározott műszaki erők-eszközök célirányos alkalmazásával ke-
rülhető el. 
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A békemissziókban való részvétel megköveteli a csapatoktól- a többi 
hagyományos és újszerű feladataival azonos mértékben - az aknaelhárítás  
(mentesítés) feladatainak végrehajtását is. Különösen az ilyen jellegű al-
kalmazások során (aknamezők felderítése, az egyes aknák megtalálása és 
felszedése) szükséges megteremteni az eredményes alkalmazás feltételeit, 
azért, hogy a csapatok olyan helyzetbe kerüljenek, hogy az eredetileg 
megszabott feladataikat teljesíthessék. Ehhez olyan rendszerekre, mód-
szerekre van szükség, melyekkel az aknamezőket, az egyes aknákat fel 
lehet deríteni és biztonságosan mentesíteni. 

Békemissziók során az aknamezők felderítése, az aknák megtalálása 
és felszedése (mentesítése) elsőbbséget élvez, beleértve közvetlenül a 
polgári lakosság védelmét is az aknák hatásai ellen, a többi katonai fela-
dattal szemben. 

Aknazárak felderítése 

Az aknazárak felderítése feladatként jelentkezik már a hadműveletek 
előkészítése és a hadműveletek folyamán, a harccselekmények befejezése 
után és a békemissziókban történő békefenntartó tevékenységek során. 

Az aknazárak komplex felderítése során: fel kell deríteni az ellen-
ség aknazárait, a nem egyértelműen bizonyított saját vagy szövetségesek 
által telepített aknamezőket és azokat a saját telepítésű aknazárakat is me-
lyek korábban az ellenség kezébe kerültek, illetve voltak. 

A felderítés eredményességének legfontosabb elemei: annak felis-
merése, hogy felszínre vagy föld alá telepített aknákról, aknamezőkről 
van e szó, kideríteni az aknazár, aknamező mélységét és ha lehetséges 
azonosítani az aknamező egyes elemeit, az aknákat. 

A felderítés eredményességének fontos eleme, lényeges feltétele a 
legmegfelelőbb mentesítő eszközök és eljárások biztosítása, alkalmazása 
és annak az időtartamnak a kiszámítása, amely az aknamezők leküzdésé-
hez az aknák mentesítéséhez szükséges. 

Menet (előrevonás), a hadművelet megkezdése előtt biztosítani kell 
a felderítési adatokat a vezetés számára az aknamentes területekről, az el-
aknásított terepszakaszokról, amelyek befolyásolják a döntést (a csapat-
vezetés hadműveleti terveit), ezen belül megítélik a konkrét aknafelderí-
téshez szükséges erők, eszközök létszámát, összetételét. 



 

 241 

A hadművelet műszaki biztosítása (annak eredményessége) attól is 
függ, hogy a felszínen vagy a felszín alá elhelyezett aknazárak azonos 
módon felderíthetők-e és az egyes aknák pontosan beazonosíthatók-e. 
Ugyanis ezek határozzák meg pontosan egy aknazár kiterjedését. A had-
művelet műszaki biztosításán belül ezért az aknafelderítés törekszik az 
aknazár szélességének és mélységének pontos meghatározására és rögzí-
tésére. A felderítés folyamán az ellenséges aknazárakról nyert friss in-
formációkkal ki kell egészíteni a hadművelet előkészítése során már ren-
delkezésre állt adatokat. 

A harctevékenység során (folyamatában) az aknazárakon rendsze-
rint csak az áthaladás szakaszain nyitnak átjárókat, az egész területet (ak-
namezőt) nem vagy csak ritkán mentesítik teljesen. Ezek a visszahagyott 
aknazárak, a helyi erők (vagy) szövetséges csapatok által folytatott harc-
tevékenységek befejezése után, a békemissziók, békefenntartó erőkben 
való részvétel során különösen nagy veszélyt jelentenek a saját csapatok-
ra és a polgári lakosságra is. 

Miután a polgárháborúkban (lásd napjainkban, pl. a dél-szláv válsá-
got) többnyire ellenőrizhetetlen módon és mértékben telepítik ill., telepí-
tették az aknazárakat, éppen ebből adódóan ilyen esetekben az aknafelde-
rítésnek különösen nagy jelentősége van. Ennek sikeres végrehajtásával 
optimális feltételeket teremthetnek a felszíni erők hadműveleti tevékeny-
ségének szabadságához és a lakosság védelméhez. 

Átjárónyitás aknamezőkön 

Az aknazárakat, melyeket le kell küzdeni, először meg kell jelölni, 
majd átjárókat vagy ösvényeket ( harckocsik és gyalogság számára) kell 
nyitni. 

Ehhez különleges páncélos átjárónyitó harcjárművek és pirotech-
nikai átjárónyitó eszközök állnak rendelkezésre. Az átjárók nyitása 
gyakran csak kombinált módon (eljárással) lehetséges, amelyet megelőz a 
pirotechnikai aknarobbantó eszközök (átjárónyitás robbantással) alkalma-
zása, maj ehhez kapcsolódóan ezt követve a mechanikus, az aknataposó 
harckocsik alkalmazása. A megnyitott átjárót dokumentálják (pontos 
hely, irány, méretek, milyen erők használhatják stb. ), hogy az iformáció 
a mindenkori állapotról rendelkezésre álljon. 
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Aknakeresés és megjelölés 

Az aknakeresés és megjelölés folyamata előkészítése a későbbi men-
tesítésnek. Minden aknatípust - beleérve a hagyományos aknákat és a 
legkorszerűbb gyújtó és érzékelő technikával ellátott, valamint a nem fém 
(műanyag, üveg, porcelán, kerámia stb.) aknákat is - fel kell deríteni, meg 
kell találni anélkül, hogy a gyújtószerkezete keresés közben kioldana. 

Kézzel való keresés a jövőben is főként ott szükséges és eredmé-
nyes, ahol a terepformák és a terep minősége (fedettség, talajminőség, vi-
zes területek) nem teszik lehetővé a gépjárműhöz kapcsolt kereső műkö-
dését. Különösen a levegőből alkalmazott szóró aknák és a tüzérség által 
kilőtt un. hajító vagy vetőaknák nagy területen szóródnak szét és jelentő-
sen megnehezítik a felfedezésüket, megjelölésüket és mentesítésüket. Az 
ilyen jellegű feladatokat csak a jövőbe mutató legkorszerűbb rendszerek-
kel, új fejlesztésű technológiák alkalmazásával (többcélú érzékelők, szá-
mítógépes képadat kiértékelők, a terület fajtájának és minőségének leg-
jobban megfelelő) eszközökkel lehet teljesíteni. Ezen módszerek, 
eljárások értéke azáltal is növekszik, hogy rendelkeznek a felderítési ada-
tok közvetlen átadásának képességével. Ezért ezek az eszközök a jövőben 
részét fogják képezni a megfelelő kötelékeknek és felderítő szerveknek. 

Az olyan kombinált kereső és mentesítő eszközök mellett, amelyek 
aknafelderítő eszközökkel vagy aknataposó harckocsival is kiegészíthe-
tők, illetve kombinálhatók, szükségesek olyan eszközök is amelyek a ke-
vés fémtartalmú aknák, illetve a fémmentes (műanyag, üveg, kerámia 
stb.) aknák, valamint a víz alatti aknák, felderítéséhez szükségesek (al-
kalmasak). 

Mint már eddig is kitűnt az aknák keresése és felderítése különösen 
nagy veszélyt jelent a végrehajtó személyek számára, ezért a felszerelést 
szilánkvédő eszközökkel kell kiegészíteni. 

A felderített aknát aknajelző táblával pontosan meg kell jelölni, ha 
csak a helyszínen azonnal nem kerül megsemmisítésre. 
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Az aknák mentesítése 

A meg talált aknát lehetőleg már a helyszínen kell hatástalanítani 
vagy megsemmisíteni. Ehhez mindenekelőtt robbanó és aknaromboló töl-
tetek alkalmazásával történő eljárások szükségesek. 

A már idézett a Bundeswehr szolgálatában álló müncheni aknado-
kumentációs központ adatai segítségével a csapatokat jobb helyzetbe le-
het hozni (képbe lehet helyezni). A központ adatai alapján lehet az akná-
kat azonosítani és az adatbank által javasolt legjobb mentesítő eljárásokat 
alkalmazni. Ebből kiindulva - az adatokkal támogatott aknadokumentáció 
segítségével - gyorsabban és át fogóbban lehet követni a csapatok beve-
tésre történő előkészítését, valamint a tevékenységet követve folyamatos 
információkkal (akna kézikönyv) ellátni. 

Az ilyen jellegű intézkedések, tevékenységek lényegében oda hat-
nak, hogy a csapatok veszélyeztetése, az aknák felderítése, megtalálása és 
mentesítése során a minimálisra csökkenhet. 

Az aknák egyenkénti mentesítése, robbantással vagy akár felsze-
déssel, igen erő és idő igényes feladat és rendszerint csak kisebb területre 
koncentrálódhat. 

E mellett a korszerű eszközökkel ellátott aknák valamint a mentesítő 
gép „tetejére” és „oldalára” ható (irányított, ugró) aknák külön veszélyt 
jelentenek, ezért a mentesítő eszközöket és kezelőiket az alkalmazás so-
rán aktív és passzív védőkomponensekkel kell ellátni. 

A mechanikus mentesítő gépeket elsősorban átjárók nyitására al-
kalmazzák csak szükségszerűen alkalmasak utak, közlekedési vonalak, 
nagyobb területek mentesítésére. 

Erre a feladatra a kombinált felderítő kereső és mentesítő rendszerek 
jobban megfelelnek miután az aknák felderítése és megsemmisítése egy-
mást követő fázisban lehetséges. 
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A hadsereg jelenleg rendelkezésre álló főbb aknafelderítő és 
mentesítő eszközei 

Az aknák felderítésére jelenleg csupán páncélozott járművekkel ellá-
tott, optikai felderítő eszközökkel felszerelt aknafelderítő járőrök állnak 
rendelkezésre. 

Az aknamezőn történő átjárónyitásra, valamint kivételesen behatá-
rolt nagyságú területek aknamentesítésére azonban a világon szinte párat-
lan, egyedülálló rendszerű aknamentesítő harckocsi a KEILER áll a had-
sereg rendelkezésére. A KEILER aknamentesítő harckocsit 1997-március 
26-án adták át a hadseregnek és már az egykori Jugoszláviában történt al-
kalmazása során igazolta alkalmasságát. Feladatát legalább 98 % pontos-
sággal végzi. 

Az aknák kereséséhez és megtalálásához jelenleg kézi (kézzel mű-
ködtethető) eszközök állnak rendelkezésre. Ezek aknakereső és jelző fel-
szerelések, többek között a szúróbot (aknakereső tüske). E mellett van 
még hordozható elektromos (detektoros) aknakereső, amely a föld felszí-
ne vagy víz alá telepített fémtartalmú aknák, megtalálására szolgál. 

A pirotechnikai aknamentesítő eszközök területén viszonylag megfe-
lelő a helyzet. Az MRL-80 pirotechnikai aknamentesítő lehetővé tette a 
harcoló csapatok számára az aknamezőn robbantással történő 
átjárónyitást. A pirotechnikai aknamentesítővel 65 m hosszú és 60 cm 
széles átjáró nyitható. 

A német hadsereg aknaelhárításához a jövő eszközei 

A KEILER aknamentesítő harckocsi, a hordozható aknakereső 
eszközök és az MRL-80 pirotechnikai aknamentesítő, valamint az ak-
nadokumentációs központ létrehozásával a Bundeswehr csak a leg-
fontosabb felszerelési hiányokat oldotta meg. A közeljövő feladata az ak-
nák felderítése, valamint keresése és mentesítése terén a még megmaradó 
hiányokat megoldani. Ez azonban nem csak a hadsereg feladata. 

Jelenleg nagy erőfeszítések folynak ezeknek a hiányoknak az elhárí-
tásán. A továbbiakban azokról a legjelentősebb újdonságokról, fejleszté-
sekről lesz szó, amelyek jelenleg fejlesztés, gyártás, illetve csapatpróbák 
alatt állnak. 
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Aknazár felderítő berendezés ( AAMIS ) 

A hadsereg aknazárak felderítése terén jelentkező felszerelési hiá-
nyának megoldására tervezik bevezetni az AAMIS2  aknazár felderítő 
rendszert. 

A kitűzött fő cél az, hogy legyen egy olyan légi támogató eszköz, 
amely személyzet nélküli felderítő repülő eszközként, szenzorokkal, ké-
pes az aknamezők helyzetéről, kiterjedéséről megbízható, hiteles infor-
mációt adni. 

Az AAMIS főbb jellemzői bizonyítják, hogy egy igen fejlett komp-
lex rendszerről van szó. 

Legfontosabb jellemzői: 

• behatolási mélysége -ellenség által ellenőrzött területre is- legalább 
25 km, 

• éjjel nappal alkalmazható, 

• alkalmazhatósága nem függ az időjárástól, 

• képes felismerni az egyes aknákat úgy, hogy vissza lehet következ-
tetni az aknák helyzetére, állapotára, az aknamezők kiterjedésére, 

• valóságos időben történő értékelhetőség, 

• az adatokat azonnal, zavarmentesen képes átadni a földi állomásnak. 

A német Dornier és a Bodensee-Geratetechnik vállalatok egymás-
tól függetlenül tettek javaslatot az aknazár felderítő rendszer létrehozásá-
ra. Az elgondolási javaslatokat szakértői bizottság 1966-végén értékelte 
ki. 

Az elgondolások lényegéből kitűnt, hogy az elektrooptikai érzékelők 
alkalmasak az aknafelderítés légi támogatására, valamint az ,hogy a fel-
derítő szenzorok ellenséges terület feletti hordozására különösen alkalma-
sak a személyzet nélküli (robot) repülőgépek. 

                                                      
2AAMIS = Aufklarungsausstattung Minensperren = aknazár feld. berendezés. 
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Ezt követően azonban még egyik elgondolás megvalósításához sem 
fogtak hozzá, mivel további vizsgálatok váltak szükségessé. Ezeket az új-
bóli vizsgálatokat 1997-1998-ban hajtották végre. Ezek eredményeként 
létrehoztak egy kísérleti demonstrátort, helikopterbe szerelt VIS és IR ér-
zékelőkkel. Az ezzel folytatott kísérletek is eredményesek voltak, mely-
nek alapján 2001-ben megkezdődött a rendszer konkrét kifejlesztése. 

Figyelembe véve a várható fejlesztési időt és a megoldandó felada-
tokat, a jelenlegi fejlesztési stádiumot, a rendszer bevezetése (a technika 
rendszerbe állítása) 2006-előtt nem várható. 

Németország, Franciaország és Nagy Britannia az aknazár felderítő 
rendszer közös megvalósításának „előrelendítése érdekében” egyez-
ményt írtak alá. 

Ezzel a három nemzet összekötötte pénzügyi és technológiai erőfor-
rásait ennek a nagy értékű rendszernek a realizálására és egyben javítja 
ill. lehetővé teszi a nemzetközi alkalmazhatóságát is. 

Harcjárműhöz hozzáépíthető aknamentesítő szerkezet 

A harcoló csapatoknak is képesnek kell lenniük az aknazárak leküz-
désére. Erre a harcképességi szükségszerűségre építve, és a felszerelési 
hiányosság pótlására elhatározták egy harcjárműhöz csatlakoztatható ak-
namentesítő eszköz bevezetését, elsősorban a páncélos csapatok részére. 

Az aknamentesítő eszközt úgy kell megtervezni, hogy a harcjármű 
mozgását mentesítés közben jelentősen ne korlátozza. 

Elsősorban harckocsi és gyalogsági aknák ellen tervezik alkalmazni. 

Képessége: 10 km /óra sebességgel 4,7 m széles átjárót nyit. 

Három cég kapott megbízást az elgondolás - harcjárműhöz csatla-
koztatható (egybeépíthető) aknamentesítő eszköz - kimunkálására. Az el-
gondolást úgy a mechanikus mentesítés, mint az elektromágneses bázison 
alapuló egyenirányító összetevőkkel történő működés szempontjából is 
vizsgálták. 

A lezárt vizsgálati eredményeket követő javaslat és ezek kiértékelése 
képezte a koncepció kiválasztásának a kitűzését, amely 1999-elején meg-
történt.  
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A csapatok ilyen jellegű felszereléssel történő ellátása közép és 
hosszú távú tervek keretében fog megtörténni, a bevezetés konkrét idő-
pontja nem ismert. 

Mozgó aknakereső és mentesítő eszköz (MMSR) 

A hadsereg felszerelésében még fennálló hiányosságok megszünte-
tésére, harcképességének növelésére, megkezdte egy „Önjáró Aknakere-
ső és Mentesítő Eszköz „ (MMSR)3 tervezését. 

A cél egy robottechnika hasznosításán alapuló rendszer felhaszná-
lása az alábbi feladatok érdekében: 

• felszínre és felszín alá helyezett aknák pontos felderítése, 

• a különböző aknatípusok azonosítása, 

• a felderített aknák megjelölése, 

• a felderített terület körülhatárolása, 

• az aknák semlegesítése, megsemmisítése. 

Egy jövőbeni mozgó aknakereső és mentesítő eszköznek egyaránt 
képesnek kell lenni az utak, közlekedési vonalak és nagyobb területrészek 
felderítésére és mentesítésére. Ezért törekednek, hogy a sebessége kb. 5 
km/óra, a felderítés, mentesítés szélessége kb. 4,5 m legyen. A felderítés 
pontosságának - figyelembe véve a békemissziók során történő alkalma-
zását is - igen magas szintűnek kell lennie ( tervek szerint több mint 98 
%-nak). 

Az MMSR kifejlesztéséhez megkövetelt tervezési- technológiai eljá-
rásokat, vizsgálatokat 1997-2000-ig végrehajtották. Már 1997-ben meg-
kezdték egy demonstrátor működtetését a kereskedelemben kapható 
szenzorok alkalmazásával. Ezt követő évben 1998-ban kiegészítő vizsgá-
latokat hajtottak végre szenzorok és számítógépes adatfeldolgozó össze-
kapcsolásával. 

                                                      
3 MMSR = Mobiles Minensuch und Raumgerat = Önjáró Aknakereső és Mente-
sítő Eszköz. 
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A vizsgálati eljárásokat úgy kellett végezni, hogy egy konkrét harcá-
szati- technikai követelményrendszer 2000-re rendelkezésre álljon. 

Az MMSR fejlesztése előreláthatóan ez évben, 2002-ben kezdődik. 
A jelenlegi tervelképzelések alapján előállítására 2006-ban kerül sor. 

Németország ezen kívül részt vesz egy, az előbbihez hasonló MMSR 
rendszer közös NATO fejlesztésében is. Jelenleg azt vizsgálják, hogy az 
elgondolást NATO szinten vagy többnemzetiségű javaslatként dolgozzák 
e fel. 

Nem fém robbanótesteket kereső eszköz 

A sokrétű erőfeszítés ellenére máig sincs technikai megoldás a tere-
pen található fémmentes aknák és robbanó testek terepi helyének megha-
tározására. Mivel világszerte számos olyan aknatípust fejlesztettek ki me-
lyekben egyáltalán nincs fém (vagy csak igen kevés), nagyon komoly 
veszélyt jelentenek. Teljesen időszerű ez a technológiai kihívás egy olyan 
eszköz fejlesztésére, amely ilyen képességekkel rendelkezik. Folynak a 
fejlesztési és technológiai vizsgálatok, de pozitív eredménnyel a közeli 
jövőben sajnos még nem számolhatunk. 

Összefoglva 

• a Német Hadsereg a KEILER aknamentesítő harckocsi rend-
szerbe állításával világszínvonalú, széles látókörű, messze te-
kintő eszközzel rendelkezik, amely képes harc közben az ak-
namezőkön menetben, gyorsan átjárót nyitni, valamint harc-
ból kivonva meghatározott nagyságú elaknásított területeket a 
kezelőszemélyzet veszélyeztetése nélkül mentesíteni, 

• ehhez kiegészítésül rendelkezésre áll egy pirotechnikai akna-
mentesítő eszköz (MRL-80), amellyel az alkalmazott erők 
már most kierőszakolhatják az aknamezőn számukra szüksé-
ges átjárók nyitását, 

• a páncélos csapatok számára a harcjárművel egybeépíthető 
aknamentesítő eszköz, az előbbivel ellentétben, sajnos csak 
közép és hosszú távú program keretében áll majd rendelkezés-
re, 
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• az aknazárak felderítésére -saját szemmel történő felderítésen 
kívül-jelenleg még nincs más lehetőség, 

• ez a feladat, az AAMIS aknazár felderítő berendezéssel telje-
sen új technológiák alkalmazásával- hosszú távú program ke-
retében valósul meg, 

• az egyes aknák, különösen a nagyobb elaknásított területek 
felderítése és mentesítése jelenleg csak korlátozottan, nagy 
időveszteséggel, a kereső (felderítő) személyek jelentős ve-
szélyeztetésével oldható meg. Akut (állandó aknafenyege-
tettség) körülményei között ez a feladat kiemelt jelentőségű 
különösen békemissziók során, ezért nagyon fontos, hogy az 
aknák felderítésére a legújabb technológiák alkalmazásával 
egy megfelelő eszköz, (rendszer) mielőbb realizálódjon. 

 

A hadsereg ennek érdekében mindent megtesz, közösen együtt-
működve a fegyverzet- felszerelési főosztállyal és a védelem -technikai 
szövetségi hivatallal ennek a javaslatnak mielőbbi megoldásáért.   

A cikkben szereplő néhány technikai eszköz és az aknaelhárítás 
általános rendszere a csatolt képekben is illusztrálásra került. 
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Legfontosabb követelmények az AAMIS aknazár felderítő rend-
szerrel szemben 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A felderítés mélysége 
legalább 25 km 

Alkalmazhatóság 
• Terület felderítés 

• Útvonal felderítés/mentesítése 

• Minden időbeni alkalmazhatóság 

• Éjjel-nappal bevethető 

• Valóságos helyzetnek megfelelő értékelhetőség 

• Adatok zavarmentes átadása 

 

• Felszí alá és fölé telepített aknák 
felderítése 

• Különböző aknatípusok azonosítása 

• Az egyes aknák megjelőlése 

• Felderített terület megjelőlése 

• Az aknák semlegesítse/mentesítése 

MMSR mozgó aknakereső és mentesítő eszköz fő feladatai 
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Harcászati aknamentesítés 

MRL 80-as robbanó hatású rakéta indítása 

 

 

Rakéta repülés közben 
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Robbanás 

Robbanás következményeként létrejött átjáró 
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Az aknaelhárítás általános rendszere a német szövetségi had-
erőben 

KEILER aknamentesítő harckocsi 

                  KEILER                       AMIR (1)              MMSR(2) Pirotechnikai  
                                                                                                            mentesítő eszköz 
 
      kézi elektromos akmakereső 

 
 
 

 


