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A.)Alapelvek

A határőr csapatok a fegiveres erők rész€ként fontos f€ladatot tiil-
tenek be a Magyar Közüírsaság védelmében. A határőrség sajátos - ket-
tős szerepet - lát el az országbiztonsági, védelmi ren dszeében. Békeben
rendészai feladatkörben ellátja az államhatár őrzését, a határforgalom el-
lenórzését és a határrend íenntartásút, de emellett a veszély forrósokválto-
zásainak fügvényében vóItozó erősségel megtartotta katonai véd.elmi sze-
repét is, amelyet önállóa4 ilkue a haderő védelmi rendszerébe integrálód-
va grukorol. Ez jelentheti a Mag}ar Honvédség által végrehajtott hatáí-
biztosításban való reszvételt, illetve az országot ért agresszió esetén a
MH által |étrehozott határmenti védelmi rendszerbe integrálódva a Vé-
delmi harc megvívását.

Szabályzataink és a vonatkozó előírások rögzítik a határőrség és a v,e-

lük egúttműködő katona szervezetek feladatait az dllamhatúr biztosítása
és védelme érdekében. Rendkívüli állapot idején az ország feg5rveres vé-
delmi tervében meghatározott határvadász kötelékek a MH alárendelt-
ségében és védelmi rendszerében hajtják végre feladataikat.

A Honvédelmi törvény 24. paragrafusa 1. pontja szerint," renddvüli
áIlapot idején a határőség védelmi tervben meghatározott alegsé4einek a
vezetéle, a honvédség parancsnokának hatóskörébe keül"- Ahatfuőrség
katonai védelmi feladatokra történó felkészít6ének követelményeit a
}rVKF-e határozza meg.

A honvédségi c§apatokhoz át-alárendelt, a HVKF által _ a Belüry-
miniszter egyetértésével - meghatározott követelmények szerint felké-
szített hatáwadúsz kötelékck (osztag z., szd.) részt te.sznek a tervezett vé-

1 Vágner Béla alezfedes, ZMKA Hadtáp és Közlekedési tanszék
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delmi hadműveletben. Ez azt jelenti, hory honvédség alárendeltségében
az adott szintű (ho., dd.) összferyvernemi parancsnok elgondolrásának
megíe|e|ően harc t ev é kny s é ge k t v ív nak az összfegyvernemi vagy terület-
védelmi erók harcrendjében (általában biztosítási övben, illetve másik
irányban).

Hadmúveleti területen ez az á||amhatát védelmében, a szárazföldi
haderőnem felvonulásának és védelembe való átmenetének biztosí-
tásában történő részvételt jelenti, a határbiztosítás fenntartása és a meg-
erősített határőrizet mellett, amelyet a területvédelmi csapatokkal, illet-
ve a rendvédelmi erőkkel eryüttmúkódve valósitanak meg.

A határőr kötelékek alapvető harceljárása a kombinált védelem és
annak fontos elemei a halogató harc, valamint a vadászharc.

A határvadász századokat magasabb kötelékben (osztag, zászlóalj)
tervezik összefogni és alkalmazni, ezért lgazgató§ágotrként osztag (ász-
lóalj) tiirzseket hoztak létrt, S e törzsekbe beo§ztott állomány a napi
feladatai ellátása mellett készen áll, hogy a határvadász sa,{zadok óssze-
vont alkalmazása esetén ellássa az oszlag (zász|óalj) törzsben rájuk há-
ruló vezetési, irányítási feladatokat,

A feladatok, valamint a rendelkezésre álló erő figyelembe vételével
a hadosztáIy védelmí sóvjába 1-2 Határőigazgatóság erői és az oda átcso-
ponosítoü hatórvadósz zászlóaljak kerülhetnek (2-3), ame|yek felett az
összfeglvernemi parancsnok rendelkezik, azaz át-a|árendeltekként ve-
zetik harcukat,

A határvadász osztagok (zász|óaljak), önálló határvadász századok
minden e§etben összfegrvernemi dandár alárendeltségébe kerülnek.

Az át-alárendelés a határvadász kötelékek állapotít tekintve tör-
ténhet (mely naglmértékben kihat az ATB-ás méreteirt, rendjére):

- Teljesen feltöltött állapotban, megfelelő anyagi{echnikai készle-
tekkel, pihentetés után, átcsoportosítás nélki.il, harci tapasztalatokkal
nem rendelkezve;
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- Nem feltöltött állapotban, lefogyasztott anyagi-technikai készle_
tekkel, pihentetés, átcsoportosítás nélkül, harci tapasztalatokkal rendel_
kezve.

A kialakult helyzettől függően az áí-alártndelésre sor kerülhet:

- A háború kirobbanását megelőzó készenléti vagy háborús feszült-
ség időszakában, a kedvező c§oportosítás létrehozása érdekében;

- A védelmi hadművelet (harc) kezdetén vagy annak folyamán, a si-
ker biztosítása, kihasználrása érdekében.

Háború vagy hadiállapot idején a MH alárendeltségébe került szer-
vezet vezetése B §zárszföldi csapatok vez€tési rendszerében valósul
meg.

Az alárendeltség megváltozása esetén a magasabb készenléti foko-
zatba helyezéshez kapcsolódóan a twékerységek megszewezése, koor-
dinálása, a kölcsönös együttmúködés fenntartása érdekében határőr-
öSszekötő csoportok (HOCS), e,§etleg alacsonyabb vezetési szinten ösz -

szekótő tisztek 
^|kalmazására 

kerül sor, amelyeket már a békeállapot idó-
szakában kijelölnek és felkészítenek.

A leírt feladatok sokétűsége, az adott helyzethez igazadő válíoza-
tok megoldása a határbiztosítást és határvédelmet végrehajtó erők szer-
vezett anyagi-technikai biztosítását követelik meg.

B.) Az anyagi-technikai biztosítás követelményei, feladatai

Az ideiglenes hadműveletiharcászati át-alárendeltség, a harctevé-
kenységek irányításával párhuzamosan, az anyagi-technikai biztosí-
ásért való felelősséget is egyérteműen az adott szárazföldi csapat (had-
osztály, dandár) parancsnokára és törzsére ruházza át. Ez viszont felveti
akkor aZ anyagi-technikai biztosításra történő utalás igényét is.

A felelósség elvét figyelembe véve - az ideiglenesen hadmúveleti alá-
rendeltségbe kerülő határőr kötelékek anyagi-technikai biztosítását ille-
tően számos olyan kérdésre kell választ adni, amelyek meghatározóak.
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Ezek közül néhányat kiem€lve!

- Mikortól, s mílyen körülmények között és milyen céllal kerülhetnek
az adott határszakasz határór erői át-alárendelésre, milyen feladatokat
oldanak meg, hol és kivel, valamint mikor szűnik meg az át-alárendelés;

- Az át-alárendelésre kerülő határőr kötelékek milyen személyi,
anyagi, technikai, egészségügyi lehetőségekkel, feltételekkel rendelkez-
nek, s ez milyen biztosítási idóintervallumot ölel fel;

- Milyen a felkészültségük a szakfeladatokvégrehajtására, az együtt-
működés megsz,ervezésére, illetve az alárendeltségben való működésre;

- Hogyan célszerű és lehet kialakítani a folyamatos anyagi-technikai
biztosítást és az anyagi-technikai vezetés rendjét.

A fegyveres küzdelemre való felkészülés felvetett kérdéseire már a
békeállapot időszakában vá|aszt kell adni. A kialaKtott elvek és mód-
szerek gyakorlatba történő átültetésére továbbképzéselg gakorlások, ha,
dijútékoh valamint gtakorlaíolr keretében van lehetóség. A tényleges al-
ka|mazásra a válságkezelés elmélyülése, valamint a fegyveres küzdelmet
megelőző veszélyeztetettség idószakában, illewe a háború kirobbanása-
kor kerülhet sor. Sajátos feladatként jelentkezik a válságkezelési kérdé-
sek megoldása. Aválságkezelést jellemzi, hogy arra a békeállapot idősza-
kában kerülhet sor, amikor még az ország teljes veszélyeztetettségről nem
beszélhetünk.

A válságkezelés, mint katonai értelemben vett folyamat a Határőr-
erők tevékenységével veheti kezdetét, amelynek rendeltetése az ország
területére betórt kisebb fegyveres csoportok felszámolása, illewe blok-
kírozása. A határőr-erők a jelentkező íeladatokat határvadász századok
alkalmazásával oldják meg, a várható tevékenység függvényeben más ha-

társzakaszról, Haúárőr Igazgatóságoktól erőket, eszközöket csoportosít-
hatnak át. Ezen erőket az ölálló tevékenység időszakában a Határőr
Igazgatóságok Operatív Csoportjai, illetve az Országos Parancsnokság
állományából létrehozott Yiszonylati Parancsnok§ág vezeti. A határva-
dász századok technikája és felszereléseinek eg;y része a Magyar Hon-
védségtól került a határőrség állományába és ezen ezközök jaűtása és

pőtlása az érvényben lévő szerződések alapján a MH feladata- Ameny-
nyiben a határór erők az adott irányban, sávban nem képesek saját erő-
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ikkel, eszközeikkel a válság kezelést megoldani, akkor sor kerűlhet a
MH-től kijelölt erők kirendelésére. A helyzet bonyolultságától, súlyos_
ságától függően ideiglenesen (esetileg) sor kerúlhet át-alárendelésre,
me|y rugalmas anyagilechnikai bbtosítá§ megvalósítását, összefogását és
operatív intézkedések, rendszabályok meghozatalát igénylik.

A válságkezelés témakörén túllépve, a határór csapatok szükség és
rendkívüIi állapot időszakában kerülhetnek át-alárendelésre a MH
szervezeteíhez. Ezen erók alkalmazása határvadász oszta gként (zászlő-
aljként) és felelősségi körzet kijelölésével történik (lásd 1, 2, 3. számú
ábrát). A határór szervezetek át-alárendelése a MH kijelölt alakulatai
vagy alakulata részére elviekben tisztázott, mégpedigűgy,hogy az át-a|á-
rendelés csak a közös tevékenység idószakára vonatkozik.

Vizsgáljuk meg, hogl ezek a határőr kötelékek milyen biztosítási
rendszerben működne\ s milyen anyagi készletekkel és elláttási renddel
rendelkeznek!

Az ideiglenesen át-alárende|ésre kerülő határvadász kötelékeknek
tevékenységük anyagi-technikai biztosításához elsősorban letárolt kész-
leteik állnak rendelkezésre, melyek pótlása hatáskörükben jórészt csak
nemzetgazdasági eróforrásokra támaszkodva hajtható végre. A jelenlegi
rendszerben a határórség öná|ló ellátásra rendezkedett be, kivételt csak
a speciális, eddig nem használt felszerelések képeznek.

A határvadász oszíagok (zász|óa|jak) várható foglasztási irányszá-
mát 48 órában határozták meg. Aszükséges pótlást a területileg illetékes
Határőr lgazgatís ágok hajtjákvégre. Az ellátás folyamatosságának fenn-
tartása érdekében a Viszonylati Parancsnokság feladata további intéZke-
dések foganatosítása a §zomsádos igazgatóság(ok) vagy e5,éb kiegészi
tő erők bevonására.

A hadműveleti területre átcsoportosított határőr-erők elhelyezését
a helyileg érintett határőr igazgatóság hajtja végre objektumok kijelölé-
sével, előkészítésével.

Ezek az objektumok lehetnek
- Határórizeti kirendeltségre történő rátelepülés, esetleg az idqá-

rásfüggvényében félig tábori elhe\ezéssel (állomány egy része sátrak-
bankerül elhelyezésre); kerül elhelyezésre);
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- Uresen álló objektumok aktivizálása;

- Polgári létesítmények - iskolák, tornatermek, raktárak - ideiglenes
igénybevétele;

- A zász|óa|j századonkénti, külön helyen történó e|szállásolása,
amely azonban a vezetést megnehezíti.

1.) Anyagi biztosítás

a.) készletképzés

A hatáwadász kötelékek letárolt készleteit az ideiglenes át-aláren-
deléskor a 4. számú ábra tartalmazza. A határvadász osztag (zászlóalj)
páncéltörő rakétából, lőszerből, iizemanyagbóI, élelmiszerből és egléb
anyagokból alegség készleuel rendelkezik, amelyet a századok és az osz-
tag (zászlóalj) anyagszállító járművein, a harc- és egyéb járműveken, a
fegyverzet mellett és a személl állománynál csoportosítanak, szállítanak.
Ezek a készletek fogó és zárolt készletekre oszthatók.

Az anyagok időben és kellő mennlségben történó kiszállításáért
(lépcsőzéséért) a feladatot elrendelő elöljáró - szakanyag felelős szerve-
zetein keresztül - felelősséggel tartozik. Az anyagok kiszállítása az elöl-
járó (Határór Igazgatóság) alegységeitől (raktáraitól, kijelölt bázisaitól)
az oszlag (zászlóalj) ellátó alegységéig általában annak eszkózeivel: az
osztag (zászlóalj) ellátó alegségtől a század ellátó helyekig az osztag (zósz-
lóalj ) száIlító eszközeivel történik

Az osztag (zászlőalj) ellátó tagozatban csak élelmiszer (2 ja. hideg,
1 ja. főzhető,2 ja. kenyer) készleteket alakítanak meg.

A századnál |évő 1 ja. hideg élelem a katonáknak van kiosztva és az
1 ja. kenyeret a század anyagos gépkocsiján tárolják. Harcanyagokból a
századok rendelke znek az előírt készleíekkel. Műszaki- és vegivédelmi
harcanyagal - a robbanó anyagkivételével - sem az osztag (zászlóalj), sem
a Határőr Igazgatóság nem rendelkezik. Nagyonjól tudjuk, hogy a védelmi
harc sikeres megvívásának eryik meghatározó eleme a műszaki zárak,
aknamezők telepítése. A határvadász zászlőalj e feladatnak akkor tud
megfelelni, ha részére biztosítják hozzá a szükéges anyagokat. Ugyanez
a probléma vetődik fel a veryivédelmi harcanyagok képzésével kapcso-
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latosan, mert ennek hiányában előírt feladatait nem tudja teljesíteni vag5l
csak rossz hatásfokkal. At-alárendeléskor ezt a tényt figyelembe kellven-
ni az el|átó anyagi-technikai szolgálatnak.

Afenntartási anyag /épcsőzése alegységnél (eszkóz mellett) és Ha-
tátőr lgazgatóságoknál realizálódik.

A határvadász osztagnál (zászlóa|jnál) alkalmazott fegyverzettech-
nikai eszközcrk, harc- és gépjármúvek valamint aggregátor után számve_
tett javító és karbantartó anyagot a Határőr lgazgatóság komplettírozva
tárolja, szükség esetén biztosítja felhasználásukat (igénybevételüket). A
műszaki felszerelések közül csak a gyalogsági ásó van kiosztva, a többi
anyag az|gazgatóság raktárában kerül tárolásra, szállításhoz előkészíwe.

Az ellótósi anyagok közül az élelmiszer készletek megalakításra ke-
rültek. A személyi állomány ivóvizét kulacsban tárolja. Az osztag a víz-
Szükégletét ha a lehetőségek adottak, akkor vezetékes vízhálózatról biz_
tosítja. A víz ellátás biztosítására - az ellátó rajban rendszeresített - víz-
szállító utánfutóval kell tartalékot képezni és vízvételezó helyet kell ki-
jelölni, Ruházat vonatkozásában az egyéni ruházati felszerelésen kívül,
minimális tartalék készlettel rendelkezik az osztag (zászlóalj). Tábori el,
helyezési biztosítási anyagokat az lgazgatőság szállítja ki századonként
azok szállító eszközeinek bevonásával:30 fő részére 3 db pihentető sátrat,
1 db ralaár sátrat, amelyeket a századok telepítenelq továbbá 2 db sátorból
áIIó étekezősátrat berendezéssel az ello.bizt.szakasz telepít.

A gép- és harcjárművek rendelkeznek o.(z,) szinten 1ja. 500 km
megtételéhez szükéges hajtó és kenőanyaggal, aggregátor és mozgó-
konyhák 24 ótás izeme|tetéséhez szükséges mennyiséggel. Biztosítási-
ellátási feladatok végzésére az osztag (zászlóalj) tekintetében az ellátó
szakasz van szpwezlle,

b.) E ilát á si - sz állítá si rend

Lőszerellátás: A határvadász alegységek lőszerellátása a lőszer fel-
vételező helyeken történik. A felkészülés időszakában el kell érni a teljes
vagy elrendelt norma szerinti feltöltést, A harcjárművekhez gépkocsival
szállítják ki a lószert, ha ez nem lehetséges, azok váltott hátravonásával
vagy lő§zerellátó pontokon való ló§zer felvételezéssel kerülnek feltöltés-
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re. A gyalog§ági lőszereket a század lószerfelvételező helyeken rakják le
és onnan veszik át szaka§zonként.

Elelmezési ellátás: Ellátóraj a rendelkezésre álló eszkózökból (2 db
69 M MKO, 2 db tgk. vízszállító ufó) élelemellátó pontot (főzőhelyet)
telepít és biztosítj a a zászlóalj részére történő főzést és ételkjosztást, Ha
a századok elfoglalják támpontjaikat, az ellátás élelmezési ellátópontról
történikvételezéssel. Az Igazgatóság biztosítja nap v égén az osztag (zász-
lóalj) által felhasznált készletek utánpótlását, igénylés alapján.

Ruházai ellátás: A ruházatot mindig a felkészülés időszakában kell
az évszaknak és a feladatnak megfelelően biztosítani. A határvadász osz-
tag (zászlóalj) állománya az a|kalmazásí körletbe (felelősségi körzetbe)
az alapfelszerelését magával viszi a málhazsákjában. Az Igazgatóság a
meglévő készleteiből biztosítja a tisztaruhacserét igénylés szerint a zász-
lóalj részre. Fürdetést hetente kell biztosítani az Igazgatóság fürdetőhe-
lyén. Harctevékenység időszakában - annak szüneteiben - megszervezik
az állomány tisztálkodását (borotválkozás, fürdés, ruhacsere) megfelelő
ütemezéssel, csoportonkénti váltással hajtják végre. Az évszaknak meg-
felelő ruhaváltásra az osztag (zászlóalj) ellátó alegység település helyen
kerül sor.

Územanyag ellátá^r., A határvadász aleglségek üzemanyaggal való fel-
töltését a felkészülés időszakában hajtják végre, ismételt feltöltésre a
harc időszakában nem kerül sor, hiszen az egyszeri feltöltés biztosítja aZ

osztag (zászlóalj) napi harctevékenységének hajtóanyag szükségletét.
Ennek figyelembe vételével a felhasznált készletek pótlását általában
harcnap végén (éjszaka) vagy másnap végzik. A feltöltéshez szükéges
mennyiséget a Határőr lgazgatóság találkozási pontra kiszállítja.

A századok harcrendje mögött telepített üzemanyagtöltó helyről
(gépkocsiról) történik a gép- és harcjárművek feltöltése, a kisebb fo-
gyasztású gépjárművek készleteit kannázott üzemanyaggal pótolják.

2.) Technikai biztosítrás

A technikai biztosítási feladatok végrehajtására az Igazgatóságoknál
komplettírozott javító készletek vannak kialakítva, A szerelő állomány-
ból létrehozott javítócsoport(ok), adott esetben rátelepül a határvadász
osztagta (zászlóaljra). A századnál meghibásodott (sérült) technikai esz-

116



közök pótlását cserével biztosítják. Az osztag (zászlóalj) erejét meghala_
dó vontatás esetén az|gazgatóságon 1 db vontató jármú áll rendelkezé_
sükre, igénylés alapján. A íneghibásodott technikai eszközök (gépjármű,
fegyverzet, vegyivédelem, stb.) pótlását cserekészletból biztosítják.

3.) Egészségüryi biztosítás:

Az osztag (zászlőaj) 1 db mentőgépkocsival rendelkezik. Századok-
nál2 fő egészségügyi katona van, akik képesek elsósegélyt nyujtani. A
század sebesültgyűjtő fészekból a hátraszállítást az egészségűgi részleg
mentóje, illetve a századszá|lító járművei végzik. Az osztagtól (zászlóalj-
tól) a sérültek els zál|ítása alapv etőeÍJ az |gazgatóság feladata (bevonha-
tók az osztag szállító eszközei is), de sürgős esetben a kijelölt kórházba
való szállítás céljából igénybevehetik az Országos Mentószolgálatot is. A
kórházi kezelést nem igénylők az I gazgatóságnál kerülnek ellátásra. Itt
mintegy 25 fős fektetó kapacitás van, a szükséges egészségügyi anyagi és
orvosi ellátással.

következtetés:

A fóbb anyagi készletek, a kialaKtott ellátási rend és a szervezet
nagybani áttekintése után megállapítható, hogy az át-alárendelés során
az anyagi-technikai biztosítás szűk keresztmetszetét a harcanyagok, a

romlandó élelem utánpótlás, a javítások, valamint az egészségügyi kiürí-
tés és ellátás kérdései jelentik az átvevő részére.

A következókben vizsgáljuk meg hog/an történik az osztag (zászlóalj )
anyagi-technikai bbtosítás a a gépesített hadosztályak (dandámak) törté-
nő át-alárendelés v égrehajtása után.

C.) Az anyagi-technikai biztosít ás megszewezé§€ és végrehajtása

Az összfegyvernemi és a határőr erók anyagi-technikai biztosító
szervezetei a határbiztosítás és a határvédelmi harcok idején, a harcrend
felépítésének megfelelően tagozódik. A határvadász osztag (zászlóalj)
anyagi-technikai biztosító alegységei az osztag (zászlóalj) védőkörleté-
ben települ, s végzjszakíeladatait.A század támpontokban be kell rendez-
nr lószer fúlkéket, sebesültgyűjtő fészket, lőszerfelvételező helyet.
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A zászlóalj uédőkörletében ki keII jelöln l': vízelosztó helyeket, haránt

és szállítási utakat.

Az eltótó szakasz élszerű csoportosításbta| lőszer, éIelmezési ellátó

Dontot. ijzenlanvas töItőhelyet hoziak létre, valamint működtetik a segály-
'helyet.' Ezekt"Í"§iieret 1élhelyezését) elsőlépcsős századok harcrendje

mágott, az osztag (zász|óal) figyelő - harcátláspont _közelében, 
illetve a

zaritouÍj ueaotoitet hátsó határa vonalában célszerű végrehajtani,

A szállítósi űtvonalak a gépesített dandár (g,dd,) települt (elhelyez_

kedő) zászlóalj kiszolgáló szákiszainak vonaláig az általános rendszerrel

megJgye"O.t,s innei a határvad ász századokig, a századnaktéke idő-

.ruiti'n rru.r"art útjai lesznek kijelölve, A fentiekeakjvnl ki kII jelölni

részülae:

- 2-3 utat az é|e|mezési e|látóponttól az ételelosztó helyekig;

- egy utat a pánéltörő tüzelőállásokig;

, ew utat a z^zlóalj-+egélyhelytől a század sebesültgy{jtő fészekig,

A határőr eiők anyagi-technikai szervezeteinek, állományának és

technikai eszköz.einek ietÍészíté,se a határőrségnélf<ialakított rendszere

,"áiioi itl.tCnit. Ugyanakkor sor kerülhet a szárazföldi csapatok anyagi-

i""rroitui törzsei rázeről _ a Yezérkar Fónökön keresztül _ kiegészító

i"ir.ériiieri r.tiu"telmények meghatározására is (pl, szaktechnikai eszkö-

"át 
terercsénet gyakoilása, egytlttrnűkoae*i területek feladatainak el-

saútrU.u, rrutarOriég ATB-i rendszer kompatibilissá tétele feltételeinek

kialakítása az MH irányában, stb1.

1.) Anyagi biztosítás

Ha a kijelölt határvadász kötelékek át-alárendelése még a háborús

tevékenység megkezdése előtt megtörtént, akkor az elrendelt készletek-

ket renOekézni Tognak, sőt az Igazgatóság ezen felül tartalék készletek-

iei is eltáthatja. Pioblémát jelenthit a készletek szintjének tartása, ha

háború, t"uéÉ"oy*ég idószakában kerül sor az át-alárendelésre, Ebben

a szituációban az eloíj árónak intézkednie kell az elóírt készletek megala-

Ú'araru, az anyagok soron kívüli kiszállítására, A készletképzést továb-

Uiuttun u rrutá*"udász osztagok (zászlóaljak) feladatához igazíwa szab-

ják meg a hadosztál} (dandár) ellátási rendszerén belül,
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Határőr lgazgaíősáEía í(Sajót és átcsopoftosított hatórv^üsz oszta-
gol<ra (zászlóaljakra))volatkoztatva eg5t Változat szsrilt egy napra a kö-
vetkező felhasználással teruezünk lövész lószer 0,5 - 0.8 ja; Pg-7V gránát
0.8 - 0.9 ja; Fagot rakéta 0.9 - 1.0ja: SZPG gránát 0.7 - 1.0ja; hajtóanyag
0.1 - 0.25 ja; élelem 1.0 ja; eryéb anyag 6-8 t; összesen: kb. 35 - 40 t. '

Ezen kötelékeknél, tehát dandár szintű készletekkel kell rende|kez-
ni, melyet az át-alárendelés időponljáig az alegységeknél létre kell hozni.
Aharc folyamán, a kialakult helyzet figyelembe vételével meghatározott
a fenntartandó készletek szintje, A felmerült szükségleteket a gépesített
dandár ellátási rendszerében kell kielégíteni. Az anyagok időben és kellő
mennyiségben történó kiszállításáért, a,fogyasztási norma meghatározá-
sáért az érintett ho. (dd.) ATF-c a felelős.

Áz ellátás fonásai lehetnek

- a határőr-erók béke és zárolt készletei;

- a határőr-erók béke alap ellátási forrásai (vállalatok, üzemek);

- a katonai szervezetek csapat és kiegészítő készletei;

- nemzetgazdasági bázisok;

- anyagtároló és kiadó körzetek, kirakó állomások;

- felhasználásra engedélyezett laktanyai készletek.

A kijelölt ellátási forrásoktól a határőr kötelékekhez történ'ő anyaq
ut ánsz á l lít á s v é gre h aj t hat ó :

- a hadosztály ellátási rendszerében a hado§ztály, dandár és a zász-
tóalj ak szállítóeszközeivel ;

- a határvadász kötelékek vételeztetésével, valamint kiszállítással.

A szállítósi íordulólq az ellátő forrásokat és a szállítási módozatokat
figyelembe véve, különbózőképpen alakulhatnak, néhány kilométertől
50-70 km-ig, A határvadász kötelékek anyagi készleteinek. a pótlását, ál-
talában a harcnap végén történő feltöltés keretében, napi ütemezéssel
kell megvalósítani. Terven felüli szállításokra akkor kerülhet sor, ha az
egyes irányokban a készletek zöme megsemmisül, illewe a határvadász
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kcitelékek bekeítése várható. Aváltás, feltöltés, átcsoportosítás céljából
kivont alegységeknél a készletek pótlását, kiegészítését a korábbi alkal-
mazástól (felhasználástól) függetlenül végre kell hajtani.

A harctevékenység folyamán, amennfben a felhasználás eléri a
meghatározott készletszint egy bizonyos százalékát (á|íalában 50-60 Vo)
vag5r a zárolt készletek szintjét, abban az esetben az elö|játó tagozaítóJ,
igényelni kell - a jelentés megtétele mellett - a hiányzó anyagokat.

Az át-alárendelés megszűnése előtt úgy kell a fehöltéstvégrehajtani,
hogy további tevékenpégüket az előírt készleteikkel kezdjék meg.

2.) Technikai biztosítás

A technikai kiszolg.llást a teladatra történő felkészülés időszakában
valamint avégrehajtás (harc) szüneteiben és annakbefejezése után szük-
séges végrehajtani.

A veszteségek a lövészfegyverek és a páncéltörő fegyverek körében
nagyobb számban, míg a gépjármű technikai eszközóknél kevesebb vár-
ható.

A technikai feldeitést az oszíag (zászlóalj) ATF-e szervezi és a zász-
lóalj, század harcrendjének első lépcsóje mögótt működtetett technikai
figyelőpontról irányítja. A technikai felderítés szorosan kapcsolódik a
sérült technika összegyűjtésének feladatához. A technikai felderítést ki
kell terjeszteni az ellenállási, halogató harc terepszakaszaira, támpon-
tokra, védőkörletekre, manőverutakra és a vadászharc körzetére.

A zász\ía|j javító raj csak kisjavításokat végez, az ezt me9haladó
anyag- és munkaigényű technikai eszközöket magasabb 1avítási szintre
átadja (ho., dd STGYH, polgári javítóüzem). A vontatás tórténhet fede-
zék mögé, sérült technikai gyűjtőkörletbe. A határvadász kötelékek sé-
rült fegyverzeti és meghibásodott gépjármú eszközei gépesített dandár
rendszerébe kerúlnek. Tórekedni kell a meghibásodott, sérült technikai
eszköxik pótlására lehetóleg cserével.

Vontatást a zász|őa|j javító rajából kijelölt vontatócsoport végzi. A
helyszínen nem javítható eszközöket ki kell vontatni a vontatási útvonal-
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ra, ahonnan azokat a dd., ho. javító-vontató alerységei a STGYH-re von_
tatják.

A Hatórór lgazgatósóq a íegveaeti és technikai eszközök eg részéből
a zászlóalj érdekében tatalélat képez. Ennek felhasználiása veszteségek
pótlását szolgálja, igénybevételét a Viszonylati Parancsnokság engedé-
lyezheti. Határvadász-kötelékek át-alárendelésekor c élszetű, ha az lgaz-
gatóság a tartalékból a zászlóalj re-szére egy meghatározott mennyiséget
átad. A javítási lehetőségek, az alkatrész ellátottság növelése érdekében
meg kell szervezni a üssza nem térülő veszteségekből a hasznosítható
fődarabok, alkatrészek kitermelését.

A gépesített dandár javító százada által a STGYH-en helyreállított
haditechnikai eszközökvisszatéítése a napvégén, illetve a feltöltés során
történhet. A technikai eszközök az elö§áró (helyreállító) tagozat átadási
pontra történő kiszállítás§al végzi, Itt a határvadrász kötelékek átveszik
és üsszajuttatják az alegtségekhez, a harcrendbe.

3.) Egószségügri biztosítrÉs

Az egészségügyi biztosítást a területi ellátá§ és a "magamra történő
kiüités" elve szerint kell végrehajtani.

Határmenti védelmi harc időszakában, egy Határőr lgazgatóságnál
- napi í5-20 Vo-os veszteséggel számolva (3 hv.o.) - 90 - 72O fó sérült
kiürítését és egészségügyi ellátását kell megoldani. Ez a létszám a ho.
dd-nál jelentkező sérült kiürítési és ellátási feladatát lényegesen befolyá-
solhatja.

A sérültek zöme várhatóan támpontokban, védókörletekben góc-
szerűen jelentkezhetnek, ezért a határvadász osztagokat (zászlóaljakat)
célszerű megerősíteni egészségüryi személyzettel és szállító eszközökkel
a ho. és a g,dd. erőiből. A század sebesültryűjtő fészkeket javasolt ellátni
egészségügyi csomagból kiegázító készlettel, lehetőség szerint meg kell
erősíteni felcserrel, egészségüryi katonával. Kiemelt firyelmet kell for-
dítani a sérültek kri rítési útvonalainal< a megjelölésére.

A határvadász századoknál a sérülés be|yél az egészségügyi ellátás
az elsősegélynyújtás. A sérülteket szrázad sebesültgyűjtőfészkekbe ryűjtik
össze, innen a zászlóalj-segélyhely eszközeivel a ZSH-re szállítják és ott
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első orvo§, illeae elsó szal<segélybm részesítik ltt történik a sérültek osz-
tályozása, továbbszállításra való előkészítése.

A ZSH-ről a sérültek hátraszállítása az elöljáró eszközeivel történik
a dandánegélyhelyre és ezután a gépesített hadosztály gyógyító-kiürítő
rendszerében kapják meg a szükséges egészségügyi ellátást.

Biztosítási feladatok ellátásakor az osztag (zászlóalj) segelyhely aleg-
fontosabb irányban tevékenykedő alegység harcrendje mögótt telepiiLl a
parancsnok elhatározásának megfelelően. A hadosztály (dd.) a kialaku|t
harchelyzet függvényében megerősítheti a határvadász köteléket orvos-
sal, sebesültvivókkel és sebesültszállító erőkkel.

D.) Anyagi-technikai vezetés

Az anyagi-technikai vezetés a határbiztosítás és a határvédelmi har-
cok idején - a harcászati vezetéssel összhangban - a dd. ATVP-ról törté-
nik, szoros együttműködésben az adott határőr szervezetekkel. Az
együttmúködési szinteknek megfelelően, az együttmúködés folyamatos
fenntartása, a tevékeqrségek megszervezése, koordinálása érdekében
határór összekötő csoportok (HÖCS), esetleg alacsonyabb vezetési szin-
ten összekötő tisztek alkalmazására kerülhet sor. I\rcn csoportok mű-
kfihetnelr:

- A Határórség Országos Parancsnokág, a Honvéd Vezérkar és a
gépesített hadtest parancsnokság között;

- A Viszonylati Parancsnokság és a gépesített hadosztály között;

- AHatátőr |gazgatóság és a dandár parancsnolrság köótt.

A határőr összekötő csoport különb őzőképzeltségű és felkészültsé-
gű (hadműveleti, felderítő, híradó, hadtáp, technikai, műszaki) tisztek-
ból, tiszthelyettesekból állhat.

Az összekötőcsoport feladatát az összfegruernemi törxben a szak-
mai elöljáró utasításai szerint látja el. A hadosztály, dandár törxének az
alárendeltségükbe került határőr erők anyagi-technikai helyzetéről nap-
rakész infomációval kell rendelkeznie.
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A határőr összekötó csoportoknak tájékozí8tó jelentést kell tenni
az át-alárendelt határőr szeívezft anyagi-technikai feltöltött§égéíől, le-
hetóségeiről,

CéIszerű, ha a jelentés az azzal egyidőben átadott, jegzőkönyv mel-
lékletét képezó - anyagi-technikai jelentésre van alapozva, melyet az
érintett Viszonylati Parancsnokság képüselóje kézjegyevel ellát.

A beérkező határór kötelék ATF-ét tájékoztatni kell a határőr erók
anyagi-technikai biztosításának elgondolásáról.

A napiAT-i összefoglalójekntéseket abatárvadász kötelékek az adott
dd. ATVP-ra jelentik. Ha szükséges híradó eszközök nem állnak rendel-
kezésre a közvetlen összeköttetés biztosítására, akkor a kapcsolattartást
összekötő tisztek útján kell megvalósítani.

A Magyar Honvédség és a Határőrség csapatai között szoros együtt-
működés kialakítása szükséges úgy békében, mint minősített idószakban.
AZ együttműködés területeit békében az 5. számú ábra Iarla|mazza.

Összegzésként megállapítható, hogy rendkívüli állapot vagy háború
időszakában a Magyar Honvédség alárendeltségébe került határór szer-

vezetek any a4i-technikai biztosítása a|apvetően szabályozott, az anyagi-
technikai biztosításhoz a meghatároó erőkkel és eszközökkel csak rész-

ben rendelkeznek. A jelenleg rendszerben lévő haditechnikai eszközök
vonatkozásában sok hasonlóság található, így fó ellátási ágak biztosítani
tudják a feladatok megoldását.

A közeljövő kiemelt feladatának kell elkönyvelni azt a célkitűzést,
hogy a határőrség kijelölt erőinek anyagi-technikai szewezeteit kompa-
tibilissá kell tenni az MH csapataihozvaló kapcsolódás érdekében. Mind-
ez megköveteli a határórség, a honvédség az országvédelmi rendszerébe
integrálódó más szervezetek tevékenységének, lehetőségeinek folyama_
tos vizsgálatát, modellezését, a szervezetek, a vezető szervek, törzsek,
személyek magasfokú felkészítését.

Irodalomjegyzék

1.) A MH Ideiglenes hadműveleti utasítiása HM l984,
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anyagi_technikai biztosítása. Katonai Logisztika 1995. 1, szám

14,) Határórségi tanulmányok 199414. Határőrség Országos Pa-
rancsnokság. Nyt.szám: 3-2-4017994.

L24



J
,l
Il
1

'gt**

l

ó ,']

i
Bl-}

r
\
1
l

ll
,ol 1
Ft
t

1*J,§l
í1

ik
ii

E qi
J}

--*;

o:')i

1
í
t
Y
I
x

a
§
L*]
E]
§]\
v
z,!rl
k)
Nt§v
lt
<i{kl
tJ

()
§N

N

t
É

t25



U)
lz
Zu,U:zo§s<Na. v)o

q
N
v)

N

E6
.(lE
DÉü€
>§

(\

!l
l§N
§É
kiN

<iá\

§§
Nvj

§(x
§

1?Á



i!ó
J§
t_>

y
lJzrh
(-)z
ú
A

"§

N
N

u§
^\§
(
§
§

,á

.Ro. r_

iiN<

!óóhx

|27



4, 3L ábru
A MaE/a. HolY.dséghez ót lírcndel&rc kerüló hsüirvrdász

§ázldok anylgk€srl.&i

Músaki anvas db
]lan^í 5l 4

tj!í§z c§ákánv 27
.!balla 7 0_006

f.isze 7 0-0l
íűrÉsz 0,0oí

o.2

sdzadoíikénr rEndszcr.síictl f.gyvcízct m.nnyisé8c:

- l4,5 mm-cs KPVT géppusl(á J db ( PszH-ba beépítvc )
. 7,62 mm.cs KGKT 8éppuskr 5 db ( Psz}I-bn bééPítvc )
- szPG-9 HsN páncéhöídlövcg 3 db
- " FAGoT - páncalürró !at, rcndsrcr 3db
- 7,ó2 mm-es PKM gépPusk. 4db
- 7,62 mm-cs PKMsz téppuslá 4 db
- RPc_7 kézi oáncéltörd 8 dh
.7,62 mn-es ÁMMsz8éppisaoIy lo5 db
- PA ó3 M piszloly 14 db

MECNEVEZÉS
l-j. fc8yvcÉnként AlclvséE összcscn

É

450 1_o o_56 o.]4 1.1lí 0.96
M nl.: fi. l6szií 0 1.0 1.25 0.32 0_58

M !úló kézisráná( 2 1,0 l- .05
PG9 kum.: Uc-9 íco,sr. 1,0 0_1 0_]7 t_

mm-cs plsztolyló3zcí 4 1_0 1.1 0.0l3 2.1 0.m2
4] M ?_62 mm_6 |6szcr l50 l. o,26 .48

M tÁíh. kPr+rED. búíok 1.o

]9 M kl.: fi. ló§zcr 500 _0 1.2 0.o32 .7.2 0_06

l6szE t(m t.0 1.0 0.06 z, 0.12
v kum. fiánít 6 1,0

-FAGof' íakét. 8 1_o 1_o 0.1

ósszcscn: 1-39 6.59

|28



5, sz-. óbra

Együttmílködés tgrüetei a békeállapot
időszaMban

AT-i
E?§\c?r/Ú,k

fclkészitése a
várltató

biziosítí§i
feladatokra,

AT-i szervez€ti
strükblía

kalakítá§4
fejlcsztése.

ATB-ó

l€chnikai
€s*öÉinek
reíózer-
beállíldsa"

€gy§ége§ílése,

Hadszintér
cl6ké§zíté§oi

feladat-
íendszÁhez
java§latok

leadása.

Védelmi
tevékeny§ég

AT-i
bizto§ításanak

teívezése.

Anyacl
készlet§zintek

egy§égos
kalakíása

foglalkozá§ok
gyakoílá§ok
hadijátékok
gyakorlaok

t\)
\o




