
Hadtápbiztositás a határbiztosítást végrehajtó 
gépkocsizó lövészezrednél 

Miller Jenő őrnagy 

A határbiztosítás megszervezése a korszerű hadviselés során sem 
veszti el jelentőségét. Katonai folyóirataink egyre többet foglalkoznak 
e téma harcászati vonatkozású kérdéseivel, azonban a határbiztosítási 
tevékenység hadtápbiztositására vonatkozó kérdések feldolgozása, publi
kálása rendkívül szegény. 

~ Jelen cikkel az a célom, hogy a teljesség igénye nélkül vitaindítás 

: 

céljából felvessem azokat az általam lényegesnek vélt problémákat, ta
pasztalatokat, amelyeknek szélesebb körű megvitatása hozzásegíthet ben
nünket ezen kérdés megértéséhez, egységes értelmezéséhez. 

I. 

A BATARBIZTOS1TAs FOGALMA, KJALAKULAsANAK KÖRtlLM~YEI, 
A TEVl!KENYSl!G JELLEGE, ID0TABTAMA, BATASA 

A BADTAPBIZTOStTAsRA 

A határmenti harctevékenységek mindig nagy jelentőségűek voltak 
a fegyveres küzdelmek során. Napjainkban - mikor a hadseregek fegy
verzetében, technikai eszközeiben, felszerelésében forradalmi változások 
következtek be, a harckészültségük ugrásszerűen megnövekedett, lehe
tőség van a harctevékenységek azonnali megkezdésére - a határmenti 
harctevékenységek megszervezésének, a határbiztosító erők felkészítésé
nek még fokozottabb jelentősége van. A határbiztosítás. hadtápbiztosítási 
lehetőségeinek vizsgálata előtt szükséges a témával kapcsolatos általános 
kérdések rövid összefoglalása. 

A határbiztosítás fogalmába az államhatár közelébe kirendelt gép
kocsizó lövész- (harckocsi-) egységek, fegyvernemi, szak- és határőr erők 
azon tevékenységei tartoznak, amelyeket a veszélyeztetettség, vagy a há
ború váratlan kirobbanása esetén az: 

- államhatár sértetlensége, 
- az első lépcsőben támadó hadosztályok előrevonása, szétbontakoz-
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tatása és harcbalépésének biztosítása érdekében az államhatár egy adott 
szakaszán hajtanak végre. 

Alapvetően a fedezőbiztosítás egyik fajtája, amelybe az aktív tevé
kenység megkezdéséig csak korlátozott létszámú erők kerülnek bevonásra 
több irány biztosításán.:.. Az aktív tevékenység - határbiztosítás aktivi
zálása - olyan rendszabályok összessége, amelyek az ellenség csapásai
nak felfogására, elhárítására, saját csapatok megóvására, a csapások 
következményeinek csökkentésére, felszámolásuk biztosítására és arra 
hivatottak, hogy kedvező lehetőségeket biztosítsanak saját főerőink tá
madásba történő átmeneteléhez. 

A határbiztosító erők harctevékenységére [aktivizálás kiváltására) 
akkor kerül sor, ha az adott irányiban támadásra felkészült, vagy ké
szülő csapataink főerői az ellenséges csapások következtében olyan vesz
teségeket szenvedtek., amelyek a támadásba való átmenetet lehetetlenné 
teszik, vagy az előrevonást a tervezett időben nem tudták végrehajtani 
és az ellenség határmenti csapatainak a határt átlépve sikerült a táma
dást megindítania. Ilyenkor a határbiztosító erők a feladataikat védelem
mel kényszerülnek megoldani olyan céllal, hogy megakadályozzák az el
lenség mélyebb betörését és kedvező terepszakaszról biztosítsák a főerők 
harcba vetését. 

Mivel a határbiztosító erők ilyen jellegű tevékenysége nem általános, 
ezért a határbiztosító tevékenység mellett rendszerint támadó feladat 
végrehajtására kell készen lenniük. 

Sorrendben általában a határbiztosltásra vonatkozó feladat megsza
bására kerül sor először, azonban a támadásba való átmenetre való ké
szenlétet kell elsődlegesnek tekinteni. Amennyiben a határbiztosító erők 
támadó feladatot hajtanak végre, általában a hadosztály előrevetett osz
tagaként ténykednek azzal a feladattal, hogy az ellenség fő ellenállási 
vonalához kijutva biztosítsák a hadosztály föeröinek harcbavetését. A ha
tárbiztosításra kijelölt ezred átveheti az ellenség behatásai következtében 
harcképtelenné vált valamely első lépcső ezred feladatát is. 

A határbiztosítás tehát ideiglenes tevékenység és a kialakult hely
zettől függően támadó vagy védő feladat végrehajtásába mehet át. E te
vékenységek valamelyikébe való átmenetet hosszabb - rövidebb veszé
lyeztetettségi időszak előzheti meg, amikor a határbiztosításra kijelölt erők 
cselekvési szabadságuk megőrzése mellett készenlétben vannak bármely 
feladat legrövidebb időn belüli megkezdésére. 

A határbiztosítás tekintettel a háború váratlan kitörésének lehető

ségére, már béke időszakban megszervezésre kerül. A hadműveleti ter
vekben meghatározzák a határbiztosításban résztvevő erőket, ezek fela
datait, és a biztosítással kapcsolatos egyéb kérdéseket. A határbiztosításra 
a biztosítandó határszakaszhoz legközelebb diszlokáló gépkocsizó lövész
(harckocsi-) ezred kerül kijelölésre olyan megerősítéssel, amely képessé 
teszi a főerők beérkezéséig önálló támadó ( előrevetett osztag) vagy védő 
feladat végrehajtására. 

A határbiztosításra általában egy gépkocsizó lövészezred (harckocsi-
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2zred), rakétaosztály, tüzérezred, légvédelmi tüzérezred, páncéltörő tü
zérség, műszaki- és egyéb alegységek kerülnek kijelölésre. A határbizto
sításba az adott biztosítási szakaszon ténykedő határőr erők is részt
vesznek. 

A határbiztosításra kijelölt erők rendszerint várakozási körletben 
helyezkednek el. A várakozási körletet figyelembe véve a határbiztosító 
erők kettős feladatát úgy jelölik ki, hogy bármelyik feladat végrehajtása 
a legrövidebb időn belül kiváltható legyen. A várakozási körlet távolsága 
" határtól általában 10-15 km mélységben van. Az erők és eszközök 
csoportosítása, az ezred harcrendjének felépítése az elöljáró parancsnok 
elhatározásától, a védőszakasz szélességétől, a határszakasz jellegétől. a 
lezárandó irányoktól, az ellenség várható tevékenységétől függ. A tevé
kenység több változatban kerül megtervezésre. 

Egyes fontosabb útvonalak, határszakaszok lezárására, a határőr 
alegységek támogatására megerősített századok kerülhetnek kikülönítésre, 
míg a főerők a várakozási körletben tevékenykednek. 

A háború váratlan kitörésének lehetősége nem zár ki olyan eseteket 
sem, amikor nem kerül sor várakozási körlet elfoglalására, hanem a bé
kehelyőrségből, megindulási terepszakaszról mennek át a kijelölt erők 
határbiztosítási feladatok végrehajtásába. Az ilyen körülmények még 
bonyolultabbá teszik a helyzetet, mivel rendkívül rövid idő alatt véde-

~ lemre, találkozóharcra, támadásba való átmenetre is sor kerülhet. 

1 • 

Mint az előzőekből látható, a batárbiztosítási tevékenység rendkívül 
összetett, sokrétű, bonyolult feladat. 

A feladat bonyolultságát még növeli a határbiztosításra számításba 
jövő erők különböző összetétele, mind a kötelék rendeltetését és jellegét, 
mind a tevékenységük előtti alárendeltségűket illetően. 

A határbiztosító erők tevékenységének jellegét a sokféle körülményen 
belül alapvetően rendeltetésük határozza meg, amelyből fakad, hogy te
vékenységük során állandó harckész állapotban kell állniuk a földi el
lenség kisebb erői elleni harcra, ugyanakkor erőik megőrzésére törekedve 
készen kell lenni a fötevékenységre. A tevékenység időtartamát csak 
szélsőséges időhatárral lehet meghatározni, amit alapvetően a kialakult 
nemzetközi helyzet és az abból adódó feladatok befolyásolnak. 

Véleményem szerint a harc nélküli tevékenység több napon keresz
tül is eltarthat, ugyanakkor bármely feladatra való áttérés a legrövidebb 
időn - 1 órán - belül bekövetkezhet. A legfeszítettebb jellegű tevé
kenységre a határbiztosítás aktivizálásakor kell számolnunk, aminek az 
időtartama a határbiztosítási erők harcbalépésétől a főerők beérkezé::;É:ig, 
harcbavetéséig tarthat. Bár ezt az időtartamot is nehéz idővillában meg
határozni, véleményem szerint a határbiztosító erők ilyen jellegű tevé
kenysége 6-8 órán keresztül, vagy tovább folyhat. 

Az elmondottakon túl még rendkívül sok probléma vetődhet fel a 
határbiztosítással kapcsolatban, e cikknek azonban nem célja azok rész1e
~.es tárgyalása. Az eddigiek is alapot adnak a határbiztosítási tevékenység 
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hadtápbiztositására ható problémák összefoglalására. Ezek véleményem 
szerint a következők: 

1. A határbiztosítási tevékenység a háború kezdetén alakul ki, fgy 
erre az időszakra jellemző összes problémák jelentkeznek. 

2. A harctevékenység megkezdése megindulhat béke elhelyezési kör
letből, várakozási körlet elfoglalása nélktil, amikor rendkívül rövid idő 
áll rendelkezésre a feladatok pontosítására. Ilyen esetben előfordulhat, 
hogy a csapatok az „M" feltöltöttségüket csak a tevékenység megkezdése 
után érik el. 

3. A tevékenység kezdetén a csapatok az előírt mozgó anyagi készle
tekkel rendelkeznek. A várakozási körlet elfoglalásáig, valamint a harc
nélküli tevékenység során felhasználásra kerülő készleteket pótolni kell 
annak érdekében, hogy a harctevékenység megkezdésekor a csapatok 
legalább mozgókészletekkel rendelkezzenek. A készletek pótlását (üzem
anyag, élelem) a béke helyőrségből, valamint a biztosítás sávjában kije
lölt raktárakból - vállalatoktól - kell pótolni. 

4. A harctevékenység folyamán jelentős a lőszer-, műszaki anyag, 
üzemanyagfelhasználás. Ezekből az anyagfajtákból kiegészítő készleteket 
kell képezni. Üzemanyagból célszerű újra megalakítani a 0,4 javadalma-
zás kiegészítő készletet. A lőszer kiegészítő készleteket, különösen a tü-
zérségi lőszerből célszerű szállító eszközökkel együtt a felhasználóknál 
biztosítani. Mivel a feladat több változatban kerülhet végrehajtásra, a 
tüzérségi lőszer tüzelőálláf:okban történő rakására nincs lehetőség. (A tü
zérség részére is 2-3 álláskörlet kerül kijelölésre a változatoknak megfe-
lelően.) 

5. A hadtápbiztosítási feladatok a biztosító erők tevékenységétől 
függően jelentkeznek. Tartós veszélyeztetettségi időszakban alapvetően 
élelem, a szállító járműveknél üzem:any,ag, ezen kívül minimális lövész, 
légvédelmi lőszer biztosításával kell számolni. A határbiztosítás harcte
vékenységének időszakában, vagy támadásba való átmenet esetén előtérbe 
kerül a lőszer és egészségügyi biztosítási feladatok megoldása. 

6. A hadtápbiztosítás egységes rendszerben való végrehajtása - füg
getlenül attól, hogy a határbiztosítási feladatot végrehajtó erők ellátmá
nyi anyagaikat korábban nem egységes rendszerben kapták, készleteik 
nagysága különböző - a feladatot végrehajtó összfegyvernemi egység 
hadtápjá<'a hárul. (A határbiztosítási tevékenység ideiglenes je1lege miatt, 
szükségtelen önálló biztosítási rendszer létrehozása, mivel ez a már meg
levő hadtápbiztosítási rendszerben is megoldható.) Alapvetően számolni 
kell a megerősítők, az együttműködő határőr alegységek hadtápbiztosí
tására. 

7. Egészségügyi biztosítás szempontjából számolni k~ll a működési 
sávban, de lehetőleg a határtól távolabb eső polgári egészségügyi intéz
ményekkel. 

8. A kikülönített alegységeket anyagilag legalább 1 napos tevékeny
ségre önállósítani kell. 

• 

9. A hadtáp megszervezésénél, csoportosításánál figyelembe kell venni .; 
a csapat9k tevékenységének jellegéből adódó követelményeket. 

54 



• 

II. 

A HATARBIZTOSITÖ 
GÉPKOCSIZÓ LÖVÉSZEZRED HADTAPBIZTOSITASA 

A határbiztosítási tevékenységek gyors megkezdésének egyik döntő 
,előfeltétele a biztosítási feladatra kijelölt gépkocsizó lövész- (harckocsi-) 
ezred hadtáp törzsének és hadtáp alegységeinek magasfokon tartott harc
készültsége, és a háború kezdetén megoldandó feladataikra már béke idő
ben történő szervezett felkészítése. Mivel a csapatok jelenleg nem isme
rik a határbiztosítási tevékenységük során megoldandó konkrét felada
taikat, a felkészítés, a készenlét időszakában az általános feladatokkal 
_párhuzamosan valósulhat meg. Véleményem szerint a határbiztosítási 
-feladatok végrehajtására kijelölt csapatokkal célszerű lenne részleteiben 
megismertetni a várható feladataikat. Hadtáp vonatkozásban nagy jelen
tőséggel bírna olyan adatok ismerete, mint a várakozási körlet, az alegy
ségek várható elhelyezése, védőkörleteik, az oda vezető utak, számításba 
vehető tartalékutak, ellátási források, kórházak stb. 

1. A hadtáp megszervezése 

A hadtáp felkészítése alapvetően két időszakban valósul meg: 

a) az állandó készenlét időszakában és 

b) a tevékenység végrehajtásának időszakában. 

Az első időszak a tervezés és felkészítés feladatait foglalja magában, 
és alapvető tartalma a hadtáp állandó készenlétének biztosítása. 

Bár a határbiztosításra számba jöhető egységek közel teljes feltöl
töttségűek, az esetleges kiegészítésük minimális személyi és technikai fel
töltésből áll, ami általában egy gépkocsizó lövészezred hadtápnál az ezred
segélyhely és a szállító század 4-6 gépkocsival való kiegészítését jelenti, 
A mozgó anyagi készleteik az érvényben levő Harckészültségi Utasításnak 
megfelelően van megalakítva és lépcsőzve. A személyi és technikai fel
töltöttségük, az állomány kiképzettségi foka, a technikai eszközök hadra
foghatósága biztosítja a feladatok azonnali megkezdését. (Ennek ellenére 
nem kís feladatot jelent az állandó naprakészség biztosítása, a hadtáp 
állandó készenlétben tartása.) 

A zökkenőmentes hadtápbiztosításra való felkészülés érdekében kü
lönös gondot kell fordítani: 

- a harckészültségi tervek kidolgozására, mivel ezek tartalma a fela
datok megoldásához szükséges feltételek megteremtését foglalják össze; 

- a harckészültségi feladatok begyakoroltatására olyan igénnyel, 
hogy úgy a hadtáp törzsben, mint a hadtáp alegységeknél, az egyes fela
datok, fogások, pl. gépjárművek beindítása, málházás, besorolás, oszlop 
vezetés, stb. végrehajtása készséggé fejlődjön; 

- a hadtáp törzs és a hadtáp alegységek magasszintű kiképzésére, 
összekovácsolására; 

- az ezred várható alkalmazásának, tevékenységi területének, az 
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oda vezető útvonalak, számításba kerülő települési helyek, anyagi és 
egyéb erőforrások megismerésére; 

- a hadtáp személyi állomány politikai felkészitésére, szilárd er
kölcsi - politikai állapot fenntartására; 

- az „M" tervek állandó naprakészségére, az „M" kiegészítés és az 
addig végrehajtandó feladatok egybehangolására; 

- a lebiztosított személyi állomány és technika békében való kikép
zésére, illetve előkészítésére. 

A csapathadtáp jó felkészítésének - annak ellenére, hogy a csapa
tok a konkrét tevékenység területét nem ismerik - számtalan lehetősége 
van. !gy pl. a harckészültségi feladatok alapos begyakoroltatása. A pa
rancsnok hadtáphelyettese nem elégedhet meg az ezredtörzs és az elöl
járók által végrehajtott gyakorlással. Biztosítani kell, hogy katonákig 
lemenően mindenki tökéletesen megismerje a feladatát. Különösen vo
natkozik ez a málházási feladatok gyakoroltatására, a laktanya szerve
zett elhagyására. Az ilyen jellegű feladatok alapos begyakoroltatása alap
ját képezi a következő feladatok szervezett végrehajtásának. Ez mellett 
a szállító eszközök minimális mozgatásával megoldhatók és az ellátás 
követelményei szerint kialakíthatók az anyagok ésszerű elhelyezése a 
szállító járműveken. Ez utóbbinak, különösen tartós veszélyeztetettségi 
időszakban van jelentősége, amikor az anyagok jelentős része a jármű
veken tárolva nem kerül mozgatásra, és az időjárás viszontagságai követ
keztében jelentős károsodások következhetnek be rajtuk. 

A felkészítés szolgálatába kell állítani a különböző kiképzési felada
tokat, így a szakharcászati alaki foglalkozásokat, települési gyakorlato
kat, hadtáp komplex gyakorlatokat, csapatgyakorlatokat, stb. Hasonló 
célt szolgálhatnak a határ közelében levő ezredeknél végrehajtásra kerülő 
határőr együttműködési gyakorlatok is. Bár ezek a gyakorlatok alegység 
(zászlóalj) szinten kerülnek általában végrehajtásra, célszerű az ezred 
hadtáp legfontosabb elemeit is működtetni annál is inkább, mert ilyenkor 
van legjobb alkalom a számításba jöhető terület megismerésére. 

Mindezek a körülmények azt igazolják, hogy a konkrét feladat (te
rület) ismeretének hiányában is lehetőség van már a béke időben a had
táp alapos felkészítésére olyan igénnyel, hogy a tevékenység végrehajtá
sának időszakában a feladatok nagyrésze csak pontosításra szoruljon. 

Az első időszak feladataihoz tartozik a határbiztosítási terv mellék
letét Jrepező anyagi-egés:oségügyi intézkedések ikidolgozása is, amit a ha
tárbiztosítást tervező elöljáró törzsek dolgoznak ki. Ezek az intézkedések 
teljes részletességgel tartalmazzák a hadtápbiztosítással kapcsolatos kér
déseket. 

A második időszak a csapatok teljes harckészültségbe helyezésével 
kezdődik. Mivel a határbiztositásra vonatkozó konkrét feladatokat a csa
patok ebben az időben kapják meg, a hadtápbiztosításra vonatkozó fela
datok, rendszahályok megvalósítása teljes egészében jelentkezik. Az első 
időszakban megvalósított rendszabályok nyilvánvalóan jelentősen enyhítik 
ennek az időszaknak a sokrétűen jelentkező feszített jellegét. 

Mint ismeretes a határbiztosítási tevékenységre történő áttérés a kia
lakult helyzettől függően többféle változatban lehetséges. Mivel a had
tápbiztosítás mindegyik változatban más feszültséget igényel, szükséges 
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. ..,, a várható változatoknak megfelelően a hadtápbiztosítással kapcsolatos 
feladatokat elem,ezni. 

Lehetséges változatok: 
- béke helyőrségből indított határbiztosítási harctevékenység vára

kozási körlet elfoglalása nélkül; 
- határbiztosítási tevékenység várakozási körletből, áttérés támadó 

(előrevetett osztag) feladatra, vagy határbiztosítási harctevékenységre. 

a) A gépkocsizó lfü•ész- (harckocsi-) ezred hadtápbiztosításának meg
szervezése béke helyörségből indított határbiztosítási harctevékenység 
esetén. 

Az ilyen jellegű feladat a legszélsőségesebb esetekhez tartozik, fel
vetését az teszi indokolttá, hogy a váratlanság tényezője miatt nem lehet 
kizárni. 

Ilyen esetben a hadtápbiztosítás megszervezése történhet magasabb 
harckészültségi fokozatba való áttérés, "M" feladatok végrehajtása köz
ben, vagy azok után, ennek megfelelően a laktanyában, vagy elörevonás 
közben. Ilyen körülmények között különös jelentősége van az ezred had
táp helyzetismeretének a gyors operatív intézkedések kiadásának, végre
hajtásának. Mivel a helyzet feszítettsége nem tesz lehetővé alapos felké
szítést, alapvetően a következőkre kell a tevékenységet összpontosítani: 

- a hadtáphelyettesnek azonnal birtokában kell lenni a hadtáp-
! biztosítás főbb mutatóinak, a hadtápbiztositás rendjére vonatkozó nagy

bani elgondolásnak. 
- késedelem nélkül fel kell venni a helyzetnek megfelelő hadtáp 

csoportosítást, 
- biztosítani kell a hadtáp szervezett tevékenységét. 

Anyagi és egészségügyi biztosítás terén alapvetően a lőszer ellá
tásra és a sebesültek kiürítésére kell a főfigyelmet fordítani. 

Ilyen körülmények között kialakult tevékenységnél számolni kell az
zal, hogy a hadosztály hadtáp csak 4-5 óra múlva lesz képes lőszer 
utánszállításra, ezért az ezrednél levő készletekkel úgy kell gazdálkodni, 
hogy a rendelkezésre álló készletek 6-8 órás harctevékenységre elegen
dők legyenek. 

A sebesültek kiürítését. ellátását elsősorban a tevékenység sávjába 
eső polgári kórházak igénybevételével kell megoldani. Számolni kell az
zal, hogy a hadosztály egészségügyi erői mintegy 8 óra múlva lesznek 
képesek beavatkozásra. A várható nagymérvű sebesülések indokolttá 
teszik a szállitó járművek kiűritésbe való bevonását. 

A hadtápbiztositásnak arra kell irányulni, hogy az ezrednek mintegy 
8 órás harctevékenységét - a hadosztály főerőinek harcbavetéséig -
biztosítani tudja. 

Mivel az ezred tevékenységének ilyen jellegű megkezdése rendkívül 
szélsőséges esetnek számíthat, a hadtápbiztosítás részletesebb taglalását 
nem tartom szükségesnek. 

b) Várakozási körletből indított határbiztosítási tevékenység hadtáp
biztosítása. 
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A háború kirobbanását feltehetően hosszabb, vagy rövidebb veszé
lyeztetettségi időszak fogja megelőzni. Ezt az időszakot a nemzetközi 
helyzet feszültsége, a diplomáciai csatározások fogják jellemezni. Ilyen 
helyzetben kerülhet sor a csapatok magasabb harckészültségi fokozatba 
helyezésére, ezzel egyidőben a határbiztosítási tevékenység megkezdésére. 

Ebben az időszakban is alapvetően figyelembe kell venni a hely
zetbe bekövetkezhető gyors változásokat, ezért arra kell törekedni, hogy 
a rendelkezésre álló időt maximálisan kihasználva biztosítsuk a tevékeny
ségre való gyors áttérést. 

A hadtáp csoportosítását (elhelyezését) a kialakult helyzetnek meg
felelően kell végrehajtani. Altalában a határbiztosító erők részére kije
lölt várakozási körleten belül helyezkedik el a hadtáp. A hadtáp elhe
lyezkedési körletének kijelölésekor az általánosan támasztott követel
ményeken túl, figyelembe kell venni a megnövekedett ellátási feladato
kat, a hadtáp fokozottabb védelmét az ellenséges behatások ellen. Szá
molni kell azzal is, hogy az anyagok egy részét a megnövekedett szállítási 
feladatok miatt földre kell rakni különösen akkor, ha az elöljáró által 
biztosított kiegészítő készletekkel a szállító eszközök nem tarthatók 
vissza. 

A hadtáp csoportosításánál abból az elvből kell kiindulni, hogy a ha
tárbiztosítási feladatból általában a hadosztály előrevetett osztagaként 
támadó feladatra törtértő áttérésre, kedvezőtlen esetben határbiztosítási 
harctevékenység megvívására kell számolni. Célszerű a hadtáp lépcső
zése. A hadtáp első lépcsőjébe az ezredsegélyhelyen, javítóműhelyeken 
kívül lőszerrel megrakott gépkocsikat ajánlatos besorolni. 

A hadtáp első lépcsőjének elhelyezésénél szem előtt kell tartani a 
feladat kettősségét. Az ezredsegélyhelyet lehetőség szerint nem telepít
hetjük, hanem egy kijelölt polgári kórház közelében úgy helyezzük el, 
hogy támadásba történő átmenet esetén azonnal menetkész legyen, a ha
tárbiztosítási harctevékenység kiváltása esetén pedig a sebesültek kiürí
tését a legkedvezőbb helyre tudja végrehajtani. Kerülni kell a határhoz 
túl közel eső kórházak igénybevételét, mivel védelmi harctevékenység 
esetén az ilyen kórházak korán kiürítésre kerülhetnek. A technikai ja
vítóalegységeket központi helyen kell elhelyezni. A hadtáp első lépcsőjé
ben levő lószer szállító gépkocsikat olyan helyen kell elhelyezni, ahonnan 
támadó tevékenység esetén az előrevetett osztag hadtáp lépcsőjeként, ha
tárbiztosítási harctevékenységkor pedig a legszükségesebb irányokban 
kiváltható a ténykedése. Ha a veszélyeztetettségi időszak tartós, akkor a 
hadtáp legszükségesebb funkcionális részeit telepíteni kell. Ez esetben 
feltétlenül fel kell deríteni a számba jöhető tartalékkörleteket is. 

Az után- és hátraszállítási utakat, tartalék utakat ki kell jelölni a 
várakozási körleten belül. valamint a várható alkalmazási irányokba a 
század védőkörletekig. Után- és hátraszállítási feladatokat a csapatutakra 
támaszkodva kell végrehajtani még akkor is, ha a terület sűrű útháló
zattal rendelkezik, mivel a csapatutak biztosítása, forgalomszabályozása 
minden esetben meg van szervezve. J elentóséggel bír az úthálózat fel
derítése, megismerése, mivel a veszélyeztetettségi időszakban a szállítá
sokat rejtve, rossz látá$i viszonyok között kell végrehajtani. 
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,. Az utánszállitási feladatokat a kialakult helyzet nagyban befolyásolja. 

. • 

A határbizotosítási tevékenység kezdetén feszítetten jelentkeznek, míg 
tartósabb veszélyeztetettségi időszakban a napi élethez szükséges anya
gok (élelem, üzemanyag) szállítására korlátozódik, ugyanakkor a harcte
vékenység kiváltásakor jelentősen megnő elsősorban a lőszer szállítási 
szükséglet. 

2. Anyagi biztosítás 

A gépkocsizó lövészezred határbiztosítási feladatának anyagszük
séglete meghatározásánál elengedhetetlen a meglevő készletek és a fel
merülő igények összevetése. Az igények meghatározásánál figyelen1be 
kell venni a tevékenység körülményei és feszítettség által meghatározott 
várható felhasználás nagyságát. 

a) Üzemanyag-ellátás: 
A határbiztosításra kijelölt erők üzemanyag-szükségletét alapvetően 

befolyásolja a határtól való távolságuk és az előrevonásuk körülményei. 
A határbiztosítási tevékenység megkezdéséig hajtóanyagból a fogyasz

tás az alábbiak szerint jelentkezhet: 
Tételezzük fel, hogy a gépkocsizó lövészezred békehelyőrségének kö

zepes távolsága a várakozási körlettől 60 km. (A várakozási körlet és a 
határközti 10-15 km-es távolság figyelembe vétele, ahová azonnal al

,egységek kerülnek kikülönítésre, a közepes távolsággal való számítás kö
vetkeztében elhanyagolható.) Atlagosan 1,6-os normakülönbözeti szorzóval 
számolva a fogyasztás a következőképpen alakulhat: 

F 60·1~ 02. ja. = ----~ , Ja. 
500 

Ez tehát azt jelenti, hogy a határbiztosító erők a várakozási körletbe 
való kijutás után még 0,2 javadalmazás kiegészítő készlettel is rendel
keznek a mozgókészletükön felül. Ez az üzemanyag-mennyiség alapvetően 
biztosítja a gépkocsizó lövészezred bármilyen tevékenységre való átté
rését. Ettől függetlenül amennyiben lehetőség van - hosszabb veszé
lyeztetettségi időszak esetén - feltétlenül törekedni kell a kiegészítő 
készlet újbóli megalakítására. A járművek utántöltése a várakozási kör
letben 2-3 óra alatt megoldható a következőképpen: 

A várakozási körletbe való beérkezés után az ezred töltőeszközeivel 
végrehajtjuk a járművek utántöltését - a harckocsizászlóalj ugyanezt 

. elvégzi saját eszközeivel - (2 töltőgépkocsi), majd a leürült járművek
kel visszaindulunk a kijelölt vételezőhelyre a leürített eszközök feitölté
sére. Ez a tevékenység meggyorsítható, ha a feltöltéseket a járműveknél 
a zászlóalj eszközei végzik és az ezred eszközeivel csak a zászlóalj üzem

. anyag-töltőeszközeit kell feltölteni. 
Feltételezhetően az üzemanyag felvételezés a várakozási körlettől 

20-25 km-re eszközölhető (békehelyőrség, AFOR). A töltőeszközök új
ratöltésére és visszaérkezésére mintegy 3-4 óra szükséges, így biztosítható, 
hogy 5-7 órán belül a tevékenység megkezdése előtti készletek rendel
kezésre álljanak. Az ilyen mennyiségű készletek biztosítják a leh~tséges 
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feladat végrehajtását anélkül, hogy az üzemanyag ellátásba a tevékeny
ség során be kelljen avatkozni. Amennyiben a veszélyeztetettségi időszak 
tovább tart, úgy a napi üzemanyag-felhasználást a kijelölt bázisról kell 
pótolni. Ez a szállítási feladatoktól függően feltehetően az első napon 
elérheti a 0,1-0,12 javadalmazást, majd a további napokon lényegében 
a napi élelem és egyéb anyag biztosításához igénybe vett járművek, pa
rancsnoki, felderítő járművek üzemanyag-fogyasztása jelentkezik. A 
mozgó gépjárművek utántöltését naponta, az ezred raktárak készletéből 
hajtjuk végre, míg az ezred raktár utántöltését esetenként eszközöljük. 
Tartós veszélyeztetettség esetén célszerű üzemanyag-töltőállomást (1-1 
töltőgépkocsi vagy hordózott anyag + kenőanyag) létrehozni az ezredtörzs 
közelében. 

b) Lőszer ellátás: 

Lőszerből az előrevonás során a kialakult helyzettől függően mini
mális légvédelmi lőszer fogyásával számolhatunk. A mozgókészlcten felül 
jelentős mennyiségű kiegészítő lőszert kell képezni abból az elgondolásból 
kiindulva, hogy a tevékenység bármely formájára való áttérés esetén ké
pes legyen a gépkocsizó lövészezred önálló tevékenység folytatására a fő
erők beérkezéséig. Figyelembe véve, hogy a gépkocsizó lövészezred első
sorban a hadosztály előrevetett osztagaként kerülhet harcbavetésre éc; a 
továbbiakban mint a hadosztály első lépcsője tevékenykedhet, így mint
egy 8-10 órás támadó harccselekmény lőszerszükségletével kell szá
molnunk. Tüzérségi lőszer számvetésénél figyelembe kell venni, hogy a 
tüzelőkészítési feladatokban az ezred tüzérsége is részt vesz, valamint azt, 
hogy a határ átlépésekor az átjárónyítás tüzérségi biztosítására 0,2-0,3 
javadalmazás, a főerők harcbavetése tüzérségi biztosítására 0,5-0,6 ja
vadalmazás tüzérségi lőszer felhasználásával számolhatunk. 

Határbiztositási harctevékenység esetén a lőszerfelhasználás várha
tóan az alábbiak szerint alakulhat (figyelembe véve a védelmi harcte
vékenység napi közepes lőszer felhasználását, valamint a határbiztosítási 
harctevékenység feszített jellegét): 

Alegységek 

Gl. z.-ak 
Hk. z. 
E. tüzérség 
Közv. aeg-ek 
(mű., vv., f.} 

Gl. e. össz. 

löv. av 
~ -----

0,5-0,7 0,7-0,8 
0,7-0,8 -
0,2-0,3 0,7-0,8 

0,2-0,4 -

Lőszer (,ja.) 

pct. 1 rak. pct. 

0,7-0,8 -
- -
- 0,8-1 

- -

hk 

-
0,8-1 

-
0,5-0,6 

1 0,5-0,6 1 0.7-0,8 1 0,7-0,8 1 0,8-1 1 0,8-1 

lé. 

-
-
1 

-

1 

A kiegészítő készlet megállapításánál figyelembe kell venni a meg
levő - mozgókészleteket és azt, hogy a feladat végrehajtása után a gép
kocsizó lövészezrednek készen kell lenni esetleges más feladat megkez
désére. (Nem csökkenthető készletekkel kell rendelkeznie.) 
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, 

; 

Gépkocsizó lövészezred kiegészítő löszerszükséglete: 

av. 

Lőszer (ja.) 

pct. 1 rak. pct. 1 hk 
Megnevezés 

löv. lé 

Van mozgókészlet 0,9 1,1 1,1 1,5 1,75 1,5 
Várható 
felhasználás 0,5--0,6 0,7-0,8 0,7-0,8 0,8-1 , 0,8-1 1 

Kell a harc 
végére 0,6 0,8 0,8 1 1,2 1 
Kiegészítő 
készletszükséglet 0,2--0,4 0,4-0,5 0,4-0,5 0,3-0,5 0,25-0,45 0,5 

A kiegészítő készletek biztosítása elsősorban a hadosztály raktárak 
készleteiből történhet. Célszerű, ha á kiegészítő lőszerkészletet az elöl
járó legalább a tüzérségi tűz előkészítés időszakáig szállító eszközökön 
biztosítja. Figyelembe véve a várható kiegészítő készlet megemelését, a 
gépkocsizó lövészezrednél mintegy 17-21 tonna lövész lőszer és 14-17 
tonna tüzérségi lőszer szállítása válik szükségessé 10-13 db szállítójármű 
igénybevételével. A megerősítésül adott tüzénség lősrerszükségl.ete az 
egy javadalmazás sűlyának függvényében az előzőek szerint alakulhat. 

A szállító eszközökkel történő megerősítést indokolja, hogy a hadosz
tály már békeidőben - a meglevő készletei birtokában - megfelelő in
tézkedéseket tud foganatosítani, így csökkentheti a határbiztosltó erők 
hadtápbiztosításának feszítettségét. Célszerűnek látszik, ha a magasabb 
harckészill.tségi fokozat bevezetésekoc a kiegészítő készletet szállító gép
járművek csatlakoznak a gépkocsizó lövészezred hadtápjához. A szállító
eszközök leüritésével általában a tüzérségi előkészítés után lehet szá
molni. 

Az alegységek lőszerellátásánál fügyelembe kell venni, hogy a határ
biztosítási harctevékenység megvívása irányokban történik. Gyakori 
]ehet a bekerítésben vívott harc, amikor a harck:özbeni lőszer utánszállí
tást az ezred nem tudja megoldani. Ezért a kiegészítő készletek jelentős 
részét az alegységekhez kell biztosítani. A kikülönített századokat cél
szerű egy napi harctevékenységhez szükséges lőszerkészlettel feltölteni. 

A hadtáp első lépcRőjében csoportosított löszerkészlettel úgy kell ma
nőverezni, hogy bármelyik irányban tevékenykedő alegység lőszer bizto
sításába be lehessen avatkozni. Célszerű, ha ez a lőszer irányokként cso
portosítva van, a várható lőszerszükségletnek megfelelően. Az alegységek 
felé történő lőszerkiszállításokat a zászlóaljparancsnok igényének megfe
lelően kell végrehajtani. Mivel a harchelyzetben gyors, éles helyzetvál
tozások állhatnak be, a lőszer kiszállítások elótt feltétlen pontosítani kell 
a találkozási helyeket, lehetőleg közelebbi és távolabbi találkozási pontok 
megjelölésével. Pl. az „X" irányban harcoló 1 gépkocsizó lövészzászlóalj 
parancsnoka lőszer utánszállítást kér „Z" település bejáratához, a lőszer 
kiérkezése előtt azonban „Z" településtől már kénytelen volt visszavo
nulni az nM" helyiség körzetében. A következmény, hogy késik a lőszer, 
eltévedés, különböző bonyodalmak, stb. Elkerülendő, ha a lőszert „M", ha 
ott nem várják a „Z" pontra kérik kiszállítal)i. 
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A lőszer biztosítás feszített jellegét jó felkészítéssel az alegységek és 
hadtáp közötti együttműködés alapos megszervezésével, a lőszerkészletek 
ésszerű lépcsőzésével kell csökkenteni. 

e) A határbiztositási tevékenység jelentős műszaki anyagfelhasználá
sával jár. A műszaki anyag mennyisége elérheti a 30-40 tonnát. A mű
szaki anyag már a veszélyeztetettség időszakában jelentős részben beépí
tésre kerül - hézagok lezárása, műszaki zárak, stb. - így alapvetően 
csak a határbiztosítási szakaszra történő kiszállítása jelentkezik feladat
ként. Mivel a műszaki anyag jelentős része gyalogsági és harckocsi akna, 
biztosítása a határhoz közel eső műszaki bázisokról történhet. Szállításá
nak végrehajtásában számolnunk kell az ezred eszközeinek bevonásá
val is. 

d) Élelmezési anyagellátásnál elsőként jelentkezik az előrevonás idő
szakában történő kenyér felvételezés. Mint ismeretes a kenyér biztosí
tása az előrevonás útvonalán (várakozási körletben) kijelölt polgári vál
lalatoktól történik. A felvételezésre már békében ki kell jelölni a szállító 
eszközöket és a vételező közeget. Mivel a felvételezés az előrevonással 
párhuzamosan történik, a vételezöt fel kell készíteni a vételezés utáni 
ténykedésére. 

Az élelmezési anyagokkal történő ellátás a háborús élelmezésnek 
megfelelően történik. Tartós veszélyeztetettség időszakában béke étlap 
szerint kell az élelmezést biztosítani: 

Az alegységek élelmezési anyagellátását az ezredtől történő kiszállí
tással biztosítjuk, míg a meleg étel készítését az alegységek szervezet
szerű ellátó alegységei végzik. A század erőben kikülönített alegységek 
melegétellel történő ellátása történhet határőr alegységekbez való uta
lással, vagy ellátó részleg (1 mozgókonyha, 1-2 szakács, szükséges élel
miszerekkel, felszereléssel) kikülöníté.sével. Az ellátó részleg a szá:aadot 
kiküldő zászlóalj állományából biztosítható. Az ilyen kikülönített ellátó 
részlegek nyersanyaggal történő ellátását az ezred élelmezési szolgálatnak 
közvetlenül célszerű biztosítani. 

A kikülönített alegységek részére a békekészlet terhére 1 javadal
mazás hideg étkezés kiadása indokolt. 

Az élelmezési szolgálat feladata a kikülönített alegységek ellátásával 
jelentősen megnő. Az ellátandó alegységek száma 8-10-re emelkedhet, 
sőt az utalásoktól függően még több is lehet, az alábbi táblázat szerint: 

Élelmezési anyaggal ellátandó alegységek 

Szervezetszerű 

Gl. z.-ként 
Hk. z. 
E. tö. 
ESH. 

összesen: 
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1 
1 
1 
1 

6 

Ideiglenesen 
létrehozott 

Gl. e.-nél 2-3 
(kikülönített szd.} 

2-3 

Utalt 

Ho. mű., vv. alegységei 
2-3 

2-3, mindössz.: 10-12 



Az ellátás gyors végrehajtása érdekében 2-3 ellátási csoport irányok 
szerinti létrehozása szükséges. 

A mozgókészletek felhasználása tilos. Az élelmezési anyagokat a ki
jelölt vállalatoktól, a békehelyőrségből, vagy a hadosztály élelmezési rak
tárból kell vétele:zmi. Ele!m~i anyagellátásánál számba jöhet kisebb 
alegységek határőrséghez - és fordítva - történő utalása. Nagy figyel
met kell fordítani az ivóvíz biztosítására, ellenőrzésére, vízlelőhelyek őr
zésére. 

A biztosítás időszakában jelentkező kereskedelmi cikkekkel való eilá
tást az élelmezési anyagellátással egyidejűleg kell megszervezni. 

A biztosítási sávban ténykedő határőr alegységek anyagellátását első
sorban az elöljáró hadtápbiztosítási tagozat - kerület - raktáraiból 
hajtják végre. Szükség esetén azonban ezen alegységek feltölthetők, vagy 
anyagilag utalhatók az összfegyvernemi egységekhez. Ezeket a kérdéseket 
a kialakult helyzetnek megfelelően kell koordinálni. 

Az elöljáró magasabbegységektől kirendelt határbiztosítási erők (al
egységek) rendszednt a gépkocsizi> löwsze2JI'edhez kerülnek utalálsra. 

e) Egészségügyi biztosítás: 

A határbiztosító tevékenység egészségügyi biztosításának megszerve
zésénél a tevékenységek várható jellegéből kell kiindulni. 

Alapvető feladatok: az előrevonás, a határbiztosítási időszak, a harc-
Z tevékenységek időszakainak egészségügyi biztosítása. 

Az előrevonás egészségügyi biztosítását a határbiztosításban részt
vevő egységek (gépkocsizó lövészezred, tüzérezred, légvédelmi tüzérez
red, stb.) öná116an szervezik meg. Ennek a tevékenységnek egészségügyi 
biztosítása alapvetően az előrevonás során keletkező sebesültek, sérültek 
ellátását, a menetvonalon kijelölt kórházakba történő leadását foglalja 
magába. Az elörevonás során ellenséges behatások miatti sebesülésekkel 
akkor számolunk, ha az ellenség első tömeges csapása ez idő alatt éri 
a csapatokat. Ez általában szélsőséges eset, így alapvetően minimális sé
rülésekkel kell számolnunk (balesetek következtében bekövetkező sérülé
sek, egyéb megbetegedések). 

A _határbiztosítás időszakában az egészségügyi biztosítás alapvető 

feladata a tényleges egészségügyi ellátás mellett a harctevékenységek 
egészségügyi biztosításának megalapozása. Ennek érdekében végre kell 
hajtani: 

- az egészségügyi alegységek ésszerű csoportosítását a határbiztosí
tásban résztvevő összes egészségügyi erők figyelembevételével; 

-- végre kell hajtani a biztosítási szakasz egészségügyi felderítését; 
- a kikülönített alegységek egészségügyi személyzettel, egészségügyi 

anyaggal történő megerősítését (egészségügyi tiszthelyettes + sebesült 
kötöző csomag). 

Rendelkezésre álló egészségügyi erők számbavételénél abból kell ki
indulni, hogy a biztosításban résztvevő egészségügyi erőket az egységes 
vezetés, irányítás érdekében a biztosításban résztvevő gépkocsizó lövész
ezred (harckocsiezred) egészségügyi szolgálata irányítása alá kell rendelni. 
Ezen elvet figyelembe véve az egészségügyi erők a következők lehetnek: 



Ezred típusú segélyhely: 3 (gépkocsizó lövészezred, tüzérezred, légvé
delmi tüzérezred). 

Őnálió zászlóalj típusú segélyhely, orvossal: 2-3 (páncéltörő üteg, 
műszaki zászlóalj, rakéta osztály). 

Kötelékben levő zánlóalj-segélyhely: 4 (gépkocsizó lövészezred zászló
aljai). 

Működési területen levő határőr egészségügyi alegységek. 

Az egészségügyi erők csoportosításámil figyelembe kell venni, hogy 
a biztosítás időszakában minimális sérülésekkel, a harctevékenység meg
kezdése során tömeges sérülésekkel számolhatunk. Mivel a harctevékeny-
1:.égek irányokban alakulnak ki, az egészségügyi erők csoportosítását irá
nyok szerint kell végrehajtani. 

A biztosítás időszakában a segélyhelyeket nem telepítjük, hanem a 
várható alkalmazási irányban levő polgári kórházhoz (mellé) helyezzük 
el. A polgári kórházak - bár az elöljáró részéről kerülnek kijelölésre -
igénybevételénél a határhoz túl közel esőket lehetőleg kerülni kell, mi
vel határbiztosítási harctevékenység esetén esetleg korai kiürítésükkel 
lehet számolni. A határbiztositási harctevékenység megkezdésekor szük
ség esetén kell telepíteni a segélyhelyeket. Alapvetően az egészségügyi 
kiürítést kell fő feladatnak tekinteni. A gépkocsizó lövészezred által lezá
randó irány 2-3 lehet. Célszerű, ha a kiüritési feladattal minden irány
ban egy-egy ezred típusű segélyhelyet működtetünk. Esetenként lehető
ség van egészségügyi tartalék képzésére is. (Egy ezredsegélyhely, kerület 
segélyhelye.) 

Az ellátandó állomány létszáma függ a biztosítási szakaszon tevékeny
kedő erők (megerősítők, határőr alegységek) létszámától. A biztosításba 
bevont erők várható létszáma elérheti a 2800-3000 főt is. 

A határbiztosítási harctevékenység feszített jellegét figyelembe véve 
a várható egészségügyi veszteség véleményem szerint elérheti a 8-
100/0-ot (atomfegyverek alkalmazásával ezidőben nem számolunk), ami 
240-300 fő kiürítését, ellátását jelenti. 

A zászlóaljanként a sebesültgyűjtőpár szükséglet 7-8 lehet az alábbi 
5zámvetés alapján: 

A lezárásra kerülő irányok száma 3. Irányonként várható egészség
ügyi veszteség 80-100 fő. a sebesültek mintegy 500/o-át kell a sebesült
gyűjtő pároknak kihordani. Egy sebesültgyűjtőpár 6-8 fő kiűrítését 

tudja teljesíteni. 

Képletben: 

ahol: SP 
Evh 
K 
N 

~4 

Evh · K 
SP=--

N 

Sebesültgyűjtőpár. 

Várható egészségtigyi veszteség. 
Kihordási együttható (0,5). 
Sebesültgyújtőpár teljesítménye. 

... 



. • 

Behelyettesítve: 

SP = 100 · 0,5 = 7_ 
7 

A fentieket figyelembe véve a gépkocsizó lövészezred-segélyhely ál
lományából gépkocsizó lövészzászlóaljanként 2-3 S\:!besültvivö pár meg
erösí tés szükséges. 

A kiürítést az irányokban harcoló zászlóalj-segélyhelyről az irányt 
ellátó ezred tipusú segélyhelyek szállító eszközei végzik. A sávban levő 
polgári kórházak befogadóképességétől függően 1-2 polgári kórház 
igénybevétele vá1hat szükségessé. Az orvosbrigádokat a kiürítésre számí
tásba vehető kórházak szerint kell megszervezni. 

A rendelkezésre álló egészségügyi erőkből általában 6 orvosbrigád 
(1 orvos, 1-2 egészségügyi tiszthelyettes, katona) alakítható meg. Fi
gyelembe véve, hogy egy orvosbrigád óránként 3-4 főt képes ellátni 8-
10 órás tevékenységgel számolva, a sebesültek 50°í0-ának orvosi ellátása 
lehetséges. 

Brigádszükséglet számvetése: 

Evh · Kh · Th 
Bh =------. t 

300 · 0,5 · 0,33 

8 
=6. 

ahol: Bh brigádszükséglet a hagyományos fegyver okozta sérülések 
ellátására; 

Evh várható egészségügyi veszteség; 
Kh elsőorvosl segélyre szorulók együtthatója 0,1-0,5-ig; 
Th = egy sérült ellátásának időtartama órában; 
t ~ azon idő. amely rendelkezésre áll a segélynyújtásra. 

A további ellátás az elöljáró intézkedése szerint kerül végrehajtásra. 

A sebesültek hátraszállitásához a zászlóaljtól az ezred és önálló 
zászlóalj típusú segélylhelyek sebesülitszállitó járműveit számba véve, az 
alábbi sebesültszállitó eszközök bevonása lehetséges: 

- gépkocsizó lövészezred 2 db 
- tüzérezred 2 db 
- légvédelmi tüzérezred 2 db 
- rakétaosztály 1 db 
- páncéltörő osztály 1 db 
- (műszaki zászlóalj (1 db) 

Összesen: 8 + (1) db 

sebesültszállító gépkocsi. 

30 km-es közepes gépkocsifordulóval és 120 km-es napi mozgás3al 
számolva, a sebesúltek sebesültszállító járműveken való kiürítése telje
síthető: 

Evh · F 
Sgsz = ----- ; behelyettesítve: 

B-N 

5 
65 



300 · 30 
Sgsz = --- = 7,5. 

10 · 120 

ahol: Sgsz 

Evh 

B 

sebesültszállító gépkocsi szükséglet; 

várható egészségügyi veszteség hagyományos fegyverektől; 

sebesültszállító gépkocsi befogadóképessége; 

N sebesültszállító gépkocsi közepes teljesítőképessége a harc
tevékenység alatt. 

f) A hadtáp vezetése. 

A hadtápvezetés alapvető tartalmát a várható harctevékenység had
tápbiztosítására vonatkozó elhatározás gyors meghozatala, a feladatok 
gyors, pontos megszabása, a végrehajtás feltételeinek biztosítása, a szilárd 
folyamatos irányítás képezi. Ennek érdekében: 

- A magasabb harckészültségi fokozatra való áttéréssel párhuza
mosan pontosítani kell az előzetesen kidolgozott terveket. 

- A hatláTbiztosításm vonatkozó intézkedések megkapása után rövid 
idő alatt készen kell lenni a hadtápbiztosításra vonatkozó nagybani el
gondolás jelentésére. 

- Célszerű, ha a hadtáphelyettes egy operaitív csoporttal - vezető
orvos, fegyverzeti főnök, összekötő tj.szt - a parancsnok közelében tar
tózkodik és érdemi adatok birtokában azonnal jelenteni tudja a parancs
noknak, a hadtáp megszervezésére vonatkozó elgondolását. 

- Ezzel párhuzamosaµ összekötő tiszt: vagy híradó\ eszközök űtján 
ki kell adni a legszükségesebb intézkedéseket a hadtáp lépcső részére. 
Minden körülmények között biztosítani kell a hadtáp törzsön belüli pár
huzamos munkát ami abból áll, hogy a hadtáp vezetési ponton tartóz
kodó tervező-szervező tiszt és szolgálatiág-vezetók a kapott tájékoztatási 
intézkedés alapján megkezdik a saját szolgálatukra vonatkozó részlet
kérdések kimunkálását. 

- Különös jelentóséggel bír az alegységek részére történő gyors 
operatív intézkedések kiadása. 

- A kialakult helyzetnek megfelelően tovább kell folytatni a had
táp felkészítését most már az ismert konkrét feladatok megoldására ké
szen arra, hogy bármely pillanatban akár támadó, akár védő feladat be
következhet. 

- Meg kell szervezni az együttműködést a harcoló alegységekkel. 
- Megbízható összeköttetést kell fenntartani a kikülönített hadtáp-

alegységekkel (segélyhely, első lépcső) az ezredtörzzsel és az ezred alegy
ségeivel. 

- A harctevékenység kiváltása során állandóan tájékozottnak kell 
lenni a kialakult helyzetről, a harcoló csapatok igényeiről. Ez legjobban. 
úgy biztosítható, ha a hadtáphelyettes a parancsnoki vagy törzsfőnöki 
rádióhálóba bekapcsolva az alegységparancsnokok jelentései és az ezred
parancsnok döntései alapján azonnal ki tudja adni a szükséges intézke
déseket. 

66 

• 

• 



- Határőr kerülettel való együttműködést pontosítani kell. (Had
táphelyettes, élelmezési szolgálat.) 

A hadtáphelyettes az ezred hadtáp tevékenységét a hadtáp vezetési 
pontról irányítja. A hadtáp vezetési pontot célszerű a hadtáp első lépcső
jében elhelyezni. 
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