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A határ menti feladatok ellátása során a végrehajtó állomány pihentetésére a
Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő , mintegy 75 db 63M egységsátrat, min t
árnyékoló sátrat állított fel a Magyar Honvédség 70 különböző , a feladat végrehajtására
alkalmas ponton. A Belügyminisztérium kezelésében további 78 helyen került létesítésre ún .
esővédő beálló, így mindösszesen 153 helyen került kialakításra az érintett határszakaszon a
személyi állomány részére pihenőhely. A közeljövőben tervezetten további 13 helyszínen kerül
felállításra teljes értékű 63M egységsátor, ily módon bővítve a rendezett, a feladat-végrehajtás
támogatásához szükséges pihen őhelyek számát .

A pihenősátrak tábori asztallal és tábori székkel kerültek berendezésre anna k
érdekében, hogy az állomány a pihenők alatti étkezését kulturáltabban, higiénikusabb
körülmények között tudja végrehajtani, valamint berendezésük és környezetük ellenőrzése ,
takarítása folyamatosan, szervezett keretek között történhessen . Az érintett helyszínekrő l a
szemétszállítás rendszeresen történik annak érdekében, hogy a katonáink megfelel ő
körülmények között láthassák el feladataikat . A zöldhatár őrizetével kapcsolatos feladatok
ellátása azonban jellegéből adódóan kizárja olyan körülmények mindenoldalú biztosítását, a
feltételek megteremtését, ami minden környezeti és id őjárási behatástól teljes mértékű védelmet
biztosít .

Az Önkéntes Műveleti Tartalékosok rendszeresen bevonásra kerülnek a határ menti
feladatokba, kimagasló szakmai tapasztalatuk hasznosítása a tervezési és szervezési feladato k
tekintetében folyamatosan megtörténik . Ezen felül augusztus hónapban közel kétszáz fő
önkéntes műveleti és védelmi tartalékos jelentkezett önként, kifejezetten jár őrfeladatok
ellátására, akik a tényleges állományú katonatársaikhoz hasonlóan, aktív járőrszolgálatot fognak
ellátni a szerb-magyar határ mentén .
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Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat
2. melléklet 43 . pontjában foglaltakra figyelemmel mellékelten megküldöm Novák El őd
országgyűlési képviselő „ Tervezik-e a határt védők munkakörülményeinek javítását?” című,
K/11658. számú írásbeli kérdésére adott válaszomat .
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