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gépkocsizó lövészhadosztálynál 

Miller Jenő őrnagy 

A határbiztosítás a hadosztály tevékenységének szerves része. Kez
deti tevékenység. amiből a helyzettől függően támadó vagy védő harcte
vékenység alakulhat ki. Más esetben - veszélyeztetettség vagy háborús 
veszély elmúltával - harctevékenységbe történő átmenet nélkül megszűn
het. Nem öncélú, a hadosztály összérdekeinek alárendelt tevékenység. 

Mivel a határbiztositó erők tevékenysége nagyban befolyásolja a had
osztály harctevékenységének további alakulását, ezen erők hadtápbiztosí
tására jelentős figyelmet kell fordítani. 

A határbiztosítási tevékenység a háború kezdetén - veszélyeztetett-
ségi időszakban - veszi kezdetét és a kialakult helyzettől függően: 

- lehet tartós; 
- átmehet támadó vagy védő harctevékenységbe; 

- bizonyos körülmények között megszűnhet. 

A hadtápbiztosítás megszervezésénél alapvetően az első két eshetőség 
bekövetkezését kell figyelembe venni. Mivel a határbiztosítás rendkívül 
összetett - kimenetelét tekintve - többrétű feladat, a biztosításban részt
vevő erők hadtápbiztosítása - a hadtáp megszervezése, után- és hátra
szállítások, anyagi, technikai, egészségügyi és egyéb irányú biztosítás -
több sajátos problémát vet fel. Ezek: 

l. A határbiztosításban résztvevő erők különböző összetétele, mind a 
kötelékek rendeltetését és jellegét, mind pedig a tevékenységük előtti alá
rendeltségüket illetően. (Hadosztály csapatai, határőr erők, hadsereg erői.) 

2. A határbiztosítási tevékenység a háború kezdet~I! __ alakul ki, így 
erre az időszakra jellemző összes problémák - ,,M" .. kieg·észítés stb. - Je
lentkeznek. 

3. A határ biztosító erők által az előrevonásuk során felhasznált kész
leteket azonnal pótolni kell, alapvetöan szem előtt tartva a kiegészítő 

készletek újbóli létrehozását is. 
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4. Tartós határbiztosítási tevékenység esetén biztosítani kell a napi 
élethez szükséges anyagokat, gondoskodni kell különféle szolgáltatások ki
egészítéséről (pl. fürdetés, kereskedelmi cikkekkel való ellátás stb.). 

5. Hadtápbiztosítás szempontjából alapvető a biztosító erők felkészí
tése harctevékenység végrehajtására. E célból különféle kiegészítő kész
leteket kell felhalmozni (pl. tüzérségi lőszer). 

6. A hadtápbiztosítás egységes rendszerben való végrehajtása - füg
getlenül attól, hogy a határbiztosító erők ellátmányilag korábban nem 
hadosztály kötelékébe tartoztak - a főerőket kiküldő magasabbegység 
hadtápjára hárul. 

7. Technikai biztosítás vonatkozásában a polgári bázisok esetleges 
igénybevétele mellett is, a biztosító erők javító-vontató kapacitását, a be
avatkozás minőségét növelni kell. 

8. Egészségügyi biztosítás szempontjából a biztosítás időszakában a 
tábori ambuláns szolgálatot meg kell szervezni, kiürítésre és szakorvosi 
ellátásra elsősorban a határmenti polgári kórházakat kell igénybe venni 
még akkor is, ha a hadosztály egészségügyi egységei ( egészségügyi zászló
alj, egészségügyi osztag) működőképesek. 

9. Az anyagi eszközök utánszállítása elsősorban a határmenti bázisok
ról (hadsereg vagy központ hadtáp rendeltetésű) a béke helyőrségben visz
szahagyott készletekből, egyes anyagfajták esetében polgári vállalatoktól 
történhet alapvetően a biztosító erők szállítóeszközeivel 

10. A hadtápbiztositás vezetését a hadosztály hadtápnak kell végezni 
olyan körülmények között, amikor a hadosztály tevékenységéből adódóen 

· (,,M" kiegészítés, előrevonás stb.) jelentős feladatok állnak a hadosztály 
hadtáp vezetés előtt. 

Az előzőekből látható, hogy már a készenlét időszakában számos in
tézkedés foganatosítása válik szükségessé annak érdekében, hogy a feszí
tett időszak hadtápbiztosítási problémáit csökkenteni tudjuk. Ennek le
hetőségeire a későbbiek során visszatérek. 

A hadtáp megszervezése 

A hadtáp megszervezése alapvetően két időszakban valósul meg. 
Az első időszak a készenlét időszaka, amely magába foglalja a terve

zés és a hadtáp felkészítésének feladatait. Alapvető tartalma a hadtáp ál
landó készenlétének biztosítása. 

A második időszak a tevékenység végrehajtásának időszaka. Ide tar
tozik a hadtáp csoportosításának felvétele és a hadtáp megszervezésével 
kapcsolatos egyéb rendszabályok foganatosítása. Ezen tevékenységek a ve
szélyeztetettség időszakában kerülnek megvalósításra. 

,. A készenlét időszakában kell kidolgozni a határbiztosításbart részt-
vevő erők hadtápbiztosítására vonatkozó elgondolásokat, alapvető intéz
kedéseket az ellátásra, ezek között a készletek kiegészítését, készletek fel
halmozását, utalásokat, megerősítéseket. Ezek az intézkedések a harcké
szültségi tervekben kerülnek kidolgozásra. 
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A biztosítást végrehajtó csapatok hadtápjait fel kell készíteni a béke 
kiképzés során várható feladataik végrehajtására olyan igénnyel, hogy an
nak megkezédésére bármely időpontban készen álljanak. Célszerű, ha a 
hadosztály hadtáptól a határbiztosításra bevonásra kerülő erők - alap
vetően lőszerrel megrakott gépjárművek, esetleg egészségügyi erők - már 
a készenlét időszakában kijelölésre és felkészítésre kerülnek. 

Mivel a határbiztosító erőknek a feladat végrehajtására való azonnali 
készsége meghatározó az erők kijelölésénél, biztosítani kell, hogy ezen erő
ket anyagi- és hadtáp technikai eszközökből ne, vagy csak minimális mér
tékben kelljen kiegészíteni. 

A hadtáp felkészítése érdekében biztosi tani kell: 
- a harckészültségi tervek állandó naprakészségét (mivel ezek tartal

mukban a feladatok megoldásához szükséges feltételek megteremtését fog
lalják össze); 

- a harckészültségi feladatok magas szintű begyakoroltatását úgy a 
hadtáp törzseknél, mint a határbiztositási tevékenységbe bevont hadtáp
alegységeknél, alegységeknél; 

- a hadtáp személyi állomány szilárd erkölcsi-politikai állapotát, a 
feladat végrehajtására való állandó készségét. 

A hadtáp csoportosításánál a hadosztály várható feladatát kell figye
lembe venni. A hadbiztosító erők hadtápjai a kijelölt várakozási kör
letben helyezkednek el és onnan végzik biztosítási feladataikat. A kikül
dött hadosztály hadtáp erőket, eszközöket célszerű a biztosító erők had
tápjának várakozási körletében elhelyezni. Egyben ezen erők képezik a 
hadosztály hadtáp első lépcsőjét is. A rendelkezésre álló szállítóeszközök 
lehetőségeitől függően előfordulhat, hogy az első lépcsőben átadásra ke
rülő anyagokat - lőszer - földre kell rakni. Ilyen esetben a földre rakott 
készletek képezhetik a hadosztály hadtáp első lépcsőjének egy részét. A le
hetőségekhez képest törekedni kell arra, hogy az első lépcsőben átadásra 
kerülő anyagok gépkocsin maradjanak mindaddig, amíg az alárendeltek 
azt át nem tudják venni. 

A biztosítás időszakában végrehajtásra kerülő utánszállítások - első
sorban a napi élethez szükséges anyagok és jelentős mennyiségű műszaki 
anyag - lebonyolítására ki kell jelölni az alárendeltek által használható 
után- és hátraszállítási utakat. A szállítások végrehajtása alapvetően a 
biztosító erők szállítóeszközeinek bevonásával történik. Ennek érdekében 
sor kerülhet bizonyos mennyiségű szállítótér szabaddá tételére. A szállí
tások végrehajtásánál messzemenően be kell tartani az álcázási rendsza
bályokat. 

A biztosító erők hadtápjának megóvása érdekében jelentős mennyi
ségű műszaki munka válik szükségessé. Ezen munkák elvégzésében a had
osztály hadtáptól kikülönített erőket is be kell vonni. Örzésüket és védel
müket a biztosító erők hatápjánál levő rendszabályok szerint kell bizto-
sítani. 
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Anyagi biztosítás 

A biztosító erők anyagi biztosítása a hadosztály raktárak készletéből, 
hadsereg és a központ hadtáp rendeltetésű készletekből - határmenti rak
tárak, laktanyai készletek, kirakó állomásokra biztosított készletek, kirakó 
kikötőkben biztosított készletek - és polgári vállalatoktól oldható meg. 

Mivel a tevékenység a hadművelet kezdetén jelentkezik - különösen 
rövid veszélyeztetettség esetén - még a hadosztály szintű anyagi eszkö
zök utánszállítása ís - hadsereg - központ hadtáp rendeltetésű bázisok
ról - a hadosztály szállitóeszközeire hárul, mert ez időben a hadsereg 
hadtáp saját „M" tevékenységét végzi. Ezért gyakori lesz bizonyos 
anyagfajták földre rakása a szükséges szállítótér szabaddá tétele érdekében. 

Az anyagi biztosítás megszervezésénél határbiztosítási tevékenység 
esetén két tevékenységi formát kell megkülönböztetnünk: 

- amíg a hadosztály csapatai nem vették fel harcrendjüket (első had
műveleti csoportosításukat) vagy a veszélyeztetettség időszakának bizo
nyos részében magasabb harckészültségi fokozat fenntartása mellett elhe
lyezési körletükben maradnak. Ilyen esetekben a biztosításra kikülönített 
erőket egyes anyagfajtákkal történő ellátás terén bizonyos fokig önálló
sítani kell, pl. üzemanyag, élelem, egyéb anyag, 

- amikor a hadosztály elhagyja az állandó elhelyezési körletét és a 
határbiztosító erők fedezete mögött felveszi a csoportosítást. Ilyenkor az 
egész hadosztály anyagbiztositását élelmezési anyagból, üzemanyagból, 
egyéb anyagból (általában a napi élethez szükséges anyagból) egységes 
rendszabályok szerint kell megszervezni. Ezek általában a tábori körülmé
nyek közti élet rendszabályait foglalják magukba. Véleményem szerint ez 
utóbbi nem lesz jellemző, ezért a továbbiakban az eliő tevékenységi for
mával foglalkozom. 

-, 
Az anyagi sztlltségletek összetevődnek-:·--- -----·-------·----- ··------·---··--
- az előrevonás során felhasznált anyagi eszközök pótlásából, bele

értve a felhasznált kiegészítő készletek újbóli megalakítását is; 
- a harctevékenységre való áttérés anyagszükségletéből. Ez elsősor

ban különböző lőszerfajtákból, műszaki anyagból áll, amit kiegészítő kész
letként halmozunk fel a biztosító erőknél a harctevékenység kezdetére; 

- a biztosítás időszakában felhasználásra kerülő anyagokból, így je
lentős mennyiségű műszaki anyagokból, és a napi élethez, tevékenység- / 
hez szükséges üzemanyagból, élelemből és egyéb anyagból. j 

A szükségletek biztosításánál alapvető követelmény, hogy a harcte
vékenységekre való áttérés során elsősorban felhasználásra kerülő anya
gok a biztosítási tevékenység megkezdésével lehetőleg egyidejűleg a bizto
sító erők rendelkezésére álljanak 1gy elsősorban lőszer és műszaki anyag. 

\ 

1. Lőszerellátás 
A határbiztosító erők előrevonása során a kialakulthelyzettől függően 

minimális mennyiségű légvédelmi lőszer felhasználás várható. A füitosító 
erők bármely harctevékenysége való áttérése jelentős lőszer - elsősorban 
tüzérségi lőszer - félhasználással jár, mivel egyrészt előrevetett osztag
ként való ténykedéskor biztosítani kell a határátlépést, az ellenség határ
védő erőinek tüzérségi tűzzel való pusztítását, a főellenállási vonalra való 
kijutáskor a hadosztály föeröinek harcbavetését, másrészt ha határvédel-
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mi harctevékenységre kerül sor, a tevékenység feszített jellege miatt szá
molnunk kell jelentős lőszerfelhasználással. 

A határbiztosításból kialakulható harctevékenységek során a biztosító 
erők lőszerfelhasználása, figyelembe véve az osztrák haderőről rendelke
zésre álló adatokat, a hadosztály föerőinek harcbavetéséig a következők
ként alakulahat. 

a) Támadó (előrevetett osztag) harctevékenységnél: 

lőszer 

Tevékenység Biztosító 

1 
pct.1 hk.1 erők !öv. tü. rak. l lé. av. av. pct. 

Határ átlépés lövész 0,3 0,3 

1 

0,3 0,4 
1 

0,4 

tüzér 0,1 0.,3 0,33 0,3 1 0,4 

egyéb 0,1 

Fő ellenállási lövész 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 
vonalhoz való 
kijutásig tüzér 0,1 0,2 0,33 0,2 

egyéb 0,1 

Biztosító erők összesen 

1 

javadalmazásban 0,2 0,5 0,66 0,5 0,6 0,7 0,7 
y 

b) Védelmi harctevékenységnél a főerők várható harcbavetéséig: 

lőszer 

Tevékenység Biztosító 

1 1 1 
pct. l hk.1 erők löv. tü. rak., lé. av. av. pct. 

1 
1 1 

Biztosítási övben lövész 0,2 
1 

0,3 - - 0,4 0,3 0,4 
folyó harc 

tüzér 0,1 1 0,3 0,33 0,3 - - 0,4 

egyéb 0,1 
1 

- - - - - -
1 1 1 

1 lőszer 

Tevékenység Biztosító 

1 
!öv. / 

1 
pct. / hk.1 erők tü. rak. l lé. av. av. pct. 

A védelem meg- lövész 0,4-1 0,5 0,5 1 0,6 0,4 
tartásáért 0,5 0,6 016 

1 
tüzér 0,2 0,5- 0,66 0,5- 0,4 

0,6 0,6 

! egyéb 0,2 

Biztosító erők összesen 0,6- 0,B-i 0,99 0,8- o,i.--1 0,9 0,8 
·· javádalmazásbail 0,7 0,9 i 0,9 
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l Mind az előrevetett osztagkénti tevékenység, mind az esetleges határ
védelmi harc a biztosító erők feladatának egy részét jelenthetik, ezért a 
biztosító erők lőszerszükségletének meghatározásánál - különösen előre
vetett osztagkénti tevékenység esetén - a haTcnap soTán végrehajtandó 
további feladatok lőszerszükségletét is számvetni kell. Ez a lőszermennyi
ség a közepes harcnapi fogyasztás körül alakulhat, ami lövész ezrednél 
0,3-0,4 javadalmazást, tüzér, aknavető, páncéltörő lőszerből 0,6-0,8 ja
vadalmazást, harckocsi lőszerből 0,5-0,6 javadalmazást, légvédelmi lőszer
ből 0,6-0,8 javadalmazást érhet el, gépkocsizólövész, illetve tüzérezred 
javadalmazásokban számolva. 

összegezve: a szükséglet az első harcnapon a következők szerint ala
kulhat a biztosító erők javadalmazásában: 

lőszer 

Megnevezés 
!öv. / av. 

1 
tü.1 av. / pct. / rak. l 

pct. hk.1 Jé. 

Van MK szerint 0,9 1 1,1 1,1 1 1,33 1 1,1 1,5 11,75 1,5 

Fogy a feladat során 0,5-- 1,1- 1,1- 1,33 1,1- 1-2- 1-2- 1-3-
0,6 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,5 

x Kell a feladat végére 0,5 0,5 0,5 0,66 0,5 0,7 0,9 0,6 

Szükséglet a tevékeny- 0,2 0,5 
ség végrehajtásához 0,7 0,5 0,66 0,5 0,4 0,35 0,4 

0,7 0,7 0,5 0,45 0,6 

* Ez a kell mennyiség meghatározása különböző lehet, itt egy optimális 
mennyiségű készletet (nem csökkenthető) vettem figyelembe. Nyilvánvalóan 
ez lehet több és lehet kevesebb is az elöljáró intézkedése szerint. 

(A fenti adatok a ZMKA által levezetett feladatok adataira támaszkodnak.) 
A szükséglet biztosításánál figyelembe kell venni, hogy a felhasználás 

szakaszosan jelentkezik, így a határátlépés időszakában, a biztosítási öv
ben vívott harc során, majd a további harccselekményekben. A fentiek
ből kiindulva a szükségletek biztosítása két-három ütemben oldható meg. 
Igy anyagátadásra kerülhet sor a határátlépés időszakában, majd az el
lenség védelmének leküzdése időszakában és a biztosító erők tevékenysé
gének befejezése után. 
(Kivonás utáni feltöltés.) 

Elsődleges feladat a határátlépése előtt a határátlépése során felhasz
nálásra kerülő lőszer átadása. Ezt a célt szolgálja a hadosztály hadtápja 
első lépcsőjében levő lőszermennyiség. Ez azonban a szükségleteknek csak 
egy részét fedezi, különösen tüzérségi lőszerből. Ezért a biztosítás idősza
kában a hadosztályraktáron kívüli forrásokat is igénybe kell venni. Igy 
elsősorban az állandó elhelyezési körletekben visszamaradt, valamint a 
határmenti bázisokról biztosított lőszert. Kedvező körülmények között le
hetővé válhat, hogy az elöljáró a határ közelében kijelölt kirakó állomásra 
lőszert és egyéb anyagokat biztosít. Ez esetben lényegesen könnyebbé vá
lik az első harcnap anyagbiztosítási problémáinak megoldása. Ilyen körül-
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ményekkel azonban csak akkor számolhatunk, ha a veszélyeztetettségi 
időszak hosszabb és lehetőség nyílik bizonyos anyagi készleteknek a határ 
közelébe történő átcsoportosítására. 

Az utánszállitásnak több módozata lehet. Alapvető - véleményem 
szerint -, hogy a biztosítás időszakában a határátlépés során felhasználás
ra kerülő lőszermennyiséget a tüzelőállások, illetve a biztosító erők körleté
ben átadjuk - földre rakva -, majd a továbbiakban a kijelölt bázisokról 
a hadosztály raktár készletét újból megalakítva a második ütemben át
adásra kerülő lőszert a hadosztály hadtáp első lépcsőjében manőverez
tetjük. 

Lehetséges olyan megoldás is, hogy a biztosító erők szállítóeszközeit 
vonjuk be a szállítások végrehajtásába. Ez azonban azzal a hátránnyal jár, 
hogy túlságosan terheljük a biztosító erők hadtápját. 

A lőszerbiztosítás mellett elsőként jelentkezik mintegy 30-40 tonna 
műszaki anyag kiszállítása. A műszaki anyagok jelentős része a hadosztály 
raktárból, míg egy része a határmenti bázisokról biztosítható. A műszaki 
anyag kiszállitását a hadosztály szállitóeszközeivel kell végrehajtani, majd 
a kiszállítás után újra meg kell alakítani a műszaki raktár készleteit. E 
vonatkozásban elsősorban szállitási feladatok jelentkeznek a hadosztály 
had tápnál. · · 

2. Üzemanyag ellátás 
A határbiztositásra kijelölt erők üzemanyag szükségletét alapvetően 

befolyásolja a határtól való távolságuk, előrevonásuk körülményei, a ve
szélyeztetettségi időszak tartama, valamint a biztosítási feladatból kiala-
kuló harctevékenység fajtája. . 

A határbiztositási tevékenység megkezdéséig az előrevonás során fel
használásra kerülő üzemanyag fogyás, közepes távolságot - kb. 50-70 
m. t - véve alapul, átlagosan 1,6-os normakülönbözeti szorzót véve ala
pul, 0,2 javadalmazás körül alakulhat. 

Figyelembe véve, hogy a tevékenységüket a csapatok mozgókészle
teikkel és meghatározott - 0,4 javadalmazás - kiegészítő készlettel kez
dik meg, úgy láthatjuk, hogy az üzemanyag a biztosítás időszakában nem 
égető probléma. Azonban minden erővel arra kell törekedni, hogy a fel
használt kiegészítő készletet teljes terjedelmében visszaállítsuk, sőt a biz
tosítás időszakában felhasználásra kerülő üzemanyagot ezen felül bizto
sítsuk. Ezt a törekvést az indokolja, hogy a harctevékenységet lehetőség 
szerint megemelt készletekkel kezdjük meg. A biztosítás időszakában je
lentkező üzemanyag szükséglet változó mennyiségű lehet. Ez időszakban 
a fogyasztás a napi élethez szükséges tevékenység, valamint jelentősebb 
mértékben a műszaki munkagépek által felhasznált üzemanyagból tevő
dik össze. Napi mennyisége a biztosítás első napjaiban elérheti a 0,08-0,1 
javadalmazást, majd a későbbiek során lényegesen csökkenhet. 

Üzemanyag biztosítás szempontjából a határbiztosítási tevékenység 
első napján tehát mintegy 0,3-0,35 javadalmazás (a biztosító erők súly
adatai szerint) pótlása válik szükségessé. 

A szükséges üzemanyag pótlása elsősorban az elöljáró által a határ
.övezetben vagy annak közelében biztosított üzemanyag bázisokról történ-
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het. Ezek lehetnek határ közelében levő hadsereg vagy központ hadtáp 
rendeltetésű üzemanyagraktárak, AFOR telephelyek, esetleg a békehely-
őrségekben visszahagyott készletek. · 

Az üzemanyag utánszállítását elsődlegesen az alárendeltek szállitóesz
közeinek bevonásával célszerű végrehajtani. Ezt igazolandó: a határbizto
sítás várakozási körletébe való beérkezés után azonnal lehetőség van a 
csapatjárművek feltöltésére. Az így leürített szállítótérrel még feszített 
időtényezők mellett is lehetőség van az egységraktárak készleteinek újbóli 
megemelésére. Ugyanakkor ebben az időszakban a hadosztály üzemanyag 
szállítóeszközei a csapatok átcsoportosítása során felhasznált üzemanyagot 
és a hadosztály raktár felhasznált készleteit pótolják. A biztosítás további 
üzemanyag szükségletét is a határbiztositó erők szállitóeszközeinek bevo
násával kell megoldani. Célszerű a biztosításban részt vevő kisebb erők 
ilyen jellegű igényét a biztosításban részt vevő összfegyvernemi egység 
üzemanyag szolgálatához utalni. 

3. É!e!mezési anyage!!átás 
A határbiztosításra kijelölt erők biztosítási tevékenységük megkezdé-

sekor a hárckészültségi tervekben meghatározott élelmezési készletekkei 
rendelkeznek. Az előírt 2 javadalmazás kenyeret bíztosítási terveik sze
rint a várakozási körletbe való beérkezés előtt felvételezik a kijelölt vál
lalatoktól. 

A tartós biztosítási tevékenység esetén jelentkező főzhető élelmiszert 
a bíztosítás körzetében levő vállalatoktól kell beszerezni. A nem romlandó 
élelmiszerek biztosításánál számításba jöhetnek a laktanyában visszaha
gyott készletek. Hadinormákra való áttérés a harctevékenység valamely 
fajtájának megkezdésekor válik szükségessé. A hadosztály készleteivel való 
beavatkozás a biztosítás időszakában szükségtelen. 

Tartós biztosítás esetén - élelmezési anyagellátás terén célszerű a ha
tárbiztosításban részt vevő kísebb egységek utalása a lövész, illetve tüzér
ezredhez. 

Ennek változatai különbözőek lehetnek. Azt az elgondolást kell meg
valósítani, hogy csökkentsük a sok mozgást és az ezzel járó egyéb prob
lémákat. (Szükségtelen pl. a páncéltörő tüzérosztálynak néhány kg anya
gért. külön vételező közeget, gépkocsit stb. igénybé venni, amikor ez meg
oldható valamelyik gépkocsízó lövész-, tüzérezred vételezésével együtt is.) 

Az esetben, ha az egész hadosztály részt vesz a határbíztosításban (fel
vette csoportosítását) és a biztosítás tartós, célszerű a hadosztály élelme
zési raktárt működtetni és a csapatok ellátását egységes rendszerben vé
gezni. 

Az anyagok utánszállítását akár a kijelölt vállalatoktól, akár más bá
zísokról, a bíztosltó erők szállítóeszközeivel kell eszközölni. A biztosítás 
időszakában kisebb kikülönített alegységeket célszerű a bíztosításban részt 
vevő határőr alegységekhez utalni. Előfordulhat azonban kisebb határőr 
alegységek saját csapatokhoz való utalása is. 

4. Egyéb anyagokkal való ellátás 

Tartós. határbiztosítási tevékenység esetén meg kell .szervezni többek 
közt a biztosításban részt vevő állomány fürdetését, Jehérneművel való el-
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látását, a mosatást, kereskedelmi cikkek kiszolgálását. Az esetben, amikor 
a hadosztály csapatai teljes egészében elhagyták állandó elhelyezési kör
leteiket, akkor a hadosztály ilyen irányú biztosítására hozott rendszabá
lyok vonatkoznak a határbiztosító erőkre is. Az ilyen irányú biztosítás -
mivel alapvetően tartós határbiztosítási tevékenység esetén merül fel -
a helyőrségben való biztosításához hasonlóan történik· a hadosztály hadtáp 
szervezése, irányítása mellett. 

Fentieken kívül jelentkezhet politikai-nevelési anyag, sajtó ellátási 
(szállítási) probléma, tábori posta szolgálat megszervezése stb. Ezekre a 
kialakult helyzetnek megfelelően kell intézkedni. 

Egészségügyi biztositás 

A határbiztosítási tevékenység jellegéből kiindulva egészségügyi biz
tosítás terén az elórevonás, a biztosítási időszak és a kialakult harctevé
kenység jelentkezik feladatként. 

Az előrevonás egészségügyi biztosítását a határbiztosító erók önállóan 
végzik. A keletkezett sérültek leadására a határbiztosítás körzetében vagy 
ha nagyobb távolságról történik az elörevonás, akkor a menetvonalakon 
kijelölt kórházakat el kell osztani. 

Ha a határbiztosításra kirendelt erőket tömeges légicsapás vagy tö
megpusztító eszközökkel mért csapás éri, ennek egészségügyi felszámolá
sára készen kell lenni a rendelkezésre álló hadosztály egészségügyi erők
kel. Ez a tevékenység kezdetén elsősorban az egészségügyi zászlóalj lehet. 

Az egészségügyi ellátás mérvét a rendelkezésre álló egészségügyi erők 
lehetőségeit figyelembe véve elsó orvosi segélyben lehet meghatározni. A 
kiürítéseket az egységek saját eszközeikkel végzik a határbiztositás körle
tében kijelölt kórházakba. Kerülni kell az ezredsegélyhelyek (o. SH) lete
lepítését, leterhelését, mivel harctevékenységre való áttérés esetén a csa

_patok egészségügyi biztosítására kell elsősorban készen állniuk. Támadó 
harctevékenységre való áttérés esetén a hadosztály megerősítésére adott 
egészségügyi osztag telepítését a fő ellenállási vonal áttörése időszakában 
célszerű végrehajtani. 

Védelmi harctevékenység esetén kerülni kell a határ közvetlen köze
lében elhelyezett polgári kórházakba való kiürítést, mivel ezek kiüritésé
vel is számolni kell. Ilyen jellegű tevékenységkor a kiürítést az ezred se
gélyhelyről a hadosztály szállitóeszközeivel kell végezni, a mélységben levő 
polgári kórházakba vagy a kórházi alap részleghez. 

A biztosításban részt vevő csapatok egészségügyi erőinek tevékeny
ségét a biztosítás időszakában a biztosításra kijelölt gépkocsizó lövész
vagy harckocsi ezred vezető orvosa koordinálja, vezesse mindaddig, míg a 
hadosztály operatív csoportot nem küld ki. 

A hadtáp vezetése 

Miután a határmenti harctevékenység alakulása jelentősen befolyá
solja a hadosztály későbbi tevékenységét, a határbiztositási tevékenységet 
és az ebből kialakulható határmenti harctevékenységet a hadosztály elő
retolt harcálláspontról vezeti)<. 
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A hadtápvezetés szempontjából ez a körülmény meghatározó. Emel
lett figyelembe kell venni, hogy a határbiztosításra olyan időszakban ke
rül sor, amikor a hadtápvezetésre háruló feladatok jelentősen megnőnek. 
Végre kell hajtani a hadosztályhadtáp magasabb harckészültségi foko
zatba való helyezését, ,,M" feltöltését - kiegészítését -, vezetni kell a 
hadosztályhadtáp átcsoportosítását. A feladatok sokasága indokolttá teszi, 
hogy a határbiztosító erők hadtáp vezetését egy operatív csoporttal bizto
sítsuk. Ennek az operatív csoportnak lesz a feladata az állandó készenlét 
időszakában kidolgozott tervek, utasítások pontosítása, a kikülönített had
osztályhadtáp elsőlépcső irányítása, azoknak az operatív intézkedéseknek 
a kiadása, melyek az adott helyzetnek megfelelően szükségessé válnak. 

Az operatív csoport célszerű összetétele a következő lehet: a hadtáp
törzstől egy intézkedöképes tiszt. egy fegyverzeti tiszt, esetleg egészség
ügyi tiszt a szükséges híreszközökkel. Az operatív csoportot az előretolt 
harcálláspont közelébe célszerű elhelyezni, hogy első kézből tudja értesü
léseit szerezni a kialakult helyzetről és ennek megfelelően gyors intézke
dések kiadásával befolyásolja a hadtápbiztositás menetét. A vezetés tar
talma tehát a hadtápbiztosítás irányítása, a szükséges döntések megho
zása, intézkedések kiadása a kialakult körülmenyeknek megfelelően. 

Az operatív csoportnak összeköttetést kell tartania az előretolt harc
állásponton kívül az alárendeltekkel és a hadosztályhadtáp vezetési pont
tal. 

A hadtáp vezetésében nem hanyagolhatók el azok az állandó készenlét 
időszakában megteendő intézkedések, melyek a veszélyeztetettségi időszak 
feszítettségét enyhítik. Ilyenek pl.: 

- a határbiztositás körzetében működő határőr kerület hadtápjával 
való kapcsolatfelvétel; 

- a biztosításra vonatkozó tervek pontos elkészítése, helyszínen való 
pontosítása, naprakész állapotban való tartása. (Ezek a tervek a jelenlegi 
rendszer több - a hadtápbiztosítás szempontjából - lényeges elemet nem 
tartalmaznak, mivel a hadosztályhadtáp vezetése nincs birtokában azok
nak az ismereteknek, melyek alapján pontos részletes terveket készíthet
nek); 

- a határbiztosítás közelében levő hadtáp vonatkozású polgári ka
pacitások ismerete; 

- az állandó készség fenn tartása, készenlét időszakában való kész
séggé fejlesztése. 

A határbiztositás, mint a hadosztály kezdeti tevékenysége, bonyolult 
körülmények között kerül végrehajtásra. Miután a határmenti harctevé
kenységek jelentősen befolyásolják a hadosztály későbbi harcát, nagy je
lentőséget kell tulajdonítani a biztosító erök felkészítésének. A biztosító 
erők hadtápbiztositásának követelményeit alapvetően ezek a körülmények 
határozzák meg. Mint láthattuk, a határbiztositó erök hadtápbiztosítása 

,, több jellegzetes feladat végrehajtását teszi szükségessé. 
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