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A Magnr Királyi Honv€dség sáIlító §mlglilata két yilágMború
küzötti szepezeti feJIódésének áttekintésekor az 1932+s esztendó for,
dutópontnak tekntbet6. Ebb€n az évben kerültek vis§za r rejtés köy€-

tette kényszerűségból a mli§ tárcákhoz ldeiglenesen áttelepített szene,
zet€k ismételten s Honv&elmi Minisztérium alárendeltségébe, és ek,
kor határozták eI az egmáshoz lóncszerűen kapcsolódó utánsállítást
végrehajó szervezeíek csökkentését

A szállító szolgálat létrchozása köriilmén}€inek tár§nlása előtt szük-
ségesnek látszik a 'ftúllító, száaítóE" §zavak eltéró értelmezése, valamint
a szállítrás és a közlekedés fogalmának bizonyos fokú keveredése miatt a

szolgálat korabeü definíciójának és feladatrend§zeíének tis^áBáaa.

A szállító szolgálat foga|mát az ly244ea kiadott llucászati Sza-
bfilln,lthaláíona meg és megítélésem szerint ezt élszerű elfogadni, mi-
ve| ezen alap,szanak a későbbi grakorlati szabályzatokban, §egédletek-
ben, tankönyvekben megjelent definíciók. A szabályzat megbatáíozása
szeánt'A szál]ftó nolgúlat magába foglalja a szóllítóeszkiizök megszerve-

zését, iimnét és kaftantartósáy atneruyiben vüJaégey uíánpótlfuót a szál,
lítóvonalak (vasutak és utak) karbantartúEának és kibóvftésének irányítá,
sót, a vasutalolál aen munkák végrehajtúsút is. A uúlltt! szolgálat részint
a csapatszóMtóst, ré§zint az utónszáIlítóst bottyolítja le".'

A lratonai szóltításokat az alóbbiak szerint osztályozíáIc

1.) a szállítrás módja szerint,

2.) az igénybanett sz.í|lítoeszköák szerint és

3.) az irányítás módja és a szervezeti típusok szerint.

t H6vóli Altita §ázado§, zl\rNElo8isaikai lrírrzék.A taoulmáDy ré§der a szeráf,ándidátu§i
fuékezés retvezeréb6l.

2 H-sLLt&z.l.ínzet. 30. pont.34p.
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1.) A sállítás módja szerint:

- vasúti,

- úti-gépkocsi,
- kocsi,

- yizi,

- légi,

- kötélpálya é§

- ueryes.3

2. ) Az igénybevett száütóeszköziik szerint:

- vasút,

- hajóáató vízi utak,

- tiábori keskeny nyomtiá,\^ú va§utak (mozdon1,os keskenyvágányí, mo-
toros tábori, lóvontatá§ú tábori é§ benzin--elektromos tábori vasút ) é§

- vonata -gépkocsik,
_ fogatolt jáíművek és

- málhrásállatok.

3.) Az irányítás módJa és a szervezeti űpusok szerint:

- vasúti (hajózási) szolgálatra és

- vonatszolgálatra osztották fe1,5

AMaparKinótyillonvédségszállítówolgálatánakmegalakítámés
szenezeti felépítése

A szállító szolgálat a §zervezá tekintetében azokíroz a szolgálati ágak-
hoz tartozott, ahol a békehadrend jelentós mértékben eltért a háborű-
tól, mfircl funkcionális elemeit a mozgósítráskor vary közvetlenül aá meg-

3 Ber8eí lgroty:Avez.té§ Kézikönyve.l-tr.köl. §ádiúm sajaóválrbt Ré§zvéítytár§aM8 BP.
l 930. (a továbbiatban vezete§ lGziki,nyve) L kót. 23 3. p.

4 Uo,
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elózóen alaKtották meg és kezdték el múködtetni. A békeszervezetnek
az volt az elsődleges feladata, hory a mozgósítás végrehajtása után életbe
lépó felriasztrósi (a továbbiakban "Fr.") hadrend megfelelő kerete legyen,
valamint az előírt kiképzéssel megalapozza a mozgősííás, a felvonulás és

a báború alatti al}almaás végrehajtásának lehetóségét.

A trianoni békeszeruődés korlátozó rendelkezései kialakításakor a

glóztes felek e feladatok ellátására akarták alkalmatlanná tenni (alátá-

masztva ezzel is a tartós támadásra képtelenség koncepcioját, H. A) a

maryar hadsereg szállító szíJlgálatát. Holott Magyarországon a hadsereg

beliatárolt lehetóségei, valamint a rnegváltozott földrajá viszonyok miatt
a felvonulás ryors végrehajtása kiemelt fontossággal bírt, mert csak így

lehetett a siker reményében támadást megindítani vagy határmenti terü-
leteket kiüdteni.6 A békeszerződé§ által tiltott szervezeteket, íg5l a szol-

gálathoztaítozókat is át kellett adni mrás tárcák alárendeltségébe- A szál-
Íító szolgálat esetében is a hasonló jellegű szervezési kérynzer firyelhetó
meg, mint pl. a kiegészítési és nyilvántartási szervek esetében.

A szállító szolgálat §zervezetének t árgyalásáaől 1927-32 köartt nem

húzok meg éles időbeli határvonalat. Az a|fejezet tágolásának alapjául
a sáltító szolgáIat oszírólyása látszik legcélszerűbbnek - aaz vasúti
(haJóási)- és vonatszolgálat Az eg/es szervezetek fe|építésének és fel-
adatainak tárryalásánál szülségesnek tartom a békeszervezet (nyílt és

rqjtett), valamint az "Fr." hadrend felépítésének széwála§ztását.

A román c§apatok kivonulrása után 1920-ban megszervezték a Nem-
zeti Hadsereg kátonai vasúti (hajózási) hatóságait, és a vasúti alakulat
kiépítésére is kísérletet tettek, ugyanis a rendelkezesre álló vasutas pót-
keretból felállítottak egy va§útépít ő zászlóaljat.'

Ezek a kísérletek röüd életűnek bizonyultak, mivel az antant hatal-
mak tiltakozása miatt a katonai vasúti (hajózási) hatóságokat 19)7-ben

sikeíe§Yédet ni harc mó8vivására a katonai teoretiku§ok é§vezérkari ti§ztek a hadseíe8et alkal-

matlannak tartottát. Az oís?á8,ot ért támadá§ e§téí a határok nyitottsá8a miatt a védelem fósú_

lyát a hatáíról távolabb belyeáék.
Kormány jelenté§: l 9 l 9-2z,z| 7,p,
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fel kellett oszlatni. A budapesti katonai körlet köaletlen alakulatai kö-
zött a hadrendben szerepló vasútépítő aászlóaljat annak ellenére át kel-
lett alakítani hiíászanyagszertáná, hory a hivatalos elnevezése vasúté-
pítő iskola volt.' A Saivetségközi Katonai Ellenórző Bizottság (a továb-
biak6an SZKEB.) a késóbbiek során hidászanyagszertár §zervezetét i§ a
hadsereg szervezetéhez képest tűméretezettnek talált a, eáít eg r&ze
névleg l92. július l-vel a Kereskedelemüg5ri Minisztérium fennhatósá-
ga alá tattozó MÁV Hídanya§ zertárává alakult át.9 A vasútépító zász-
lóalj tisajeinek, altisztjeinek é§ aDyagának másik részét a Belügyminisz-
térium fennhatós ága alá tartozó rendórtartalékhoz sikerült rejtve elhe-
lyezni.l0

A Magyar KiráIyi Honvédség katonai vaoúti (hajóási) §zo|glilat
"Fr." hadrendje felvételét bizosító szervezetek és feladataik

A Ma5rar Királyi Honvédség a katonai vasúti (hajózási) szolgálat
iránvító szervezeteinek mesalakítá§akor a Monarchiában alkalmazott szer-
veÁi elveket vette át.l l Á békeszerződés előírásai miatt fellépó rejtési
kényszer nllvánvalóvá tette, ho5l a korábban kialakított szervezeti és
működési ryakorlatot nern lehet tovább követni. Ezt erősítette meg a
SZKEB. kitüntetó íiryelme, a volt katonai vasúti (hajózási) hatóság alá_
rendeltségébe tartoá, majd a kereskedelemü§d tárcához átkerüt szer-
vezetek iránt.

A szállító szolgáJatot békében vasúti, hajóaási vonatkozásban a HM
YI./7.h (közlekedési) osztály irányította. Az osztály kettós alárendeltség-
ben folytatta tevékerységét. A közigazgatási jellegú üryekben a honvé-
delmi minisaernek, a mozgósítással, "Fr.n-rel és hadmúveleti alkalma-
zrással kapcsolatos kérdésekben avezerkar fónökénekvolt alárendelve. l2

HL.Vtf. En, W l o. l999l l/ l929. Adatot a hoívédsé8 béke é§ "Fil helyzétéról 19l9-tól
l93l-i8.,
Komány jelentés: l9l9_Z2.2l7 p.
ItL. vkf, Eh. W7*-o. 50049/ l 929. Taoulmány.
vö.: Némeü FJnól Adaléko& az o§arák-Ma8yü Mooaíchia k tonai ködekedári árvá.úti §zer_
veiDet (kül&lö§ tekiítettet a Matyar tcfályi Honvédét, a Ma8ys. Ki.fiyi Ál.mvasúlók) töíté-
netéhez é§ el§ó vilá8Mborús szeí€plé.grh€z l868- l918lGíadidátit§i &rekezé§. Bp. t 994.
l05-108.p.
HL. HM. Eln. l/a,o. l l3.2l9ll93l. szervi H8táíozványok 8 HadiAkadémia és a v€zé.kat ré_
széfe-

8
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Az osztáty legfontosabb felodatait az alábbiak szerint lehet össze_

foglalni:

. a felvonulás szállítással kapcsolatos feladatainak előkészítése,

- a katonai vasúti (hajózási) ható§ág é§ va§úti alakulatok "Fr,"-nak
elókészítése,

- a vasutak, közutak és a űziutak fejlesztésében a honvédelmi érde-

kek megfogalmazása és éwényre juttatá§a,

- a betföldi é§ ktilföldi közlekedési hálózat és járnű állomány nyil-

vántartása ás hadműveleti kiértékelése,

- a vasút, út, híd és víziút építésekkel kapcsolatos közigazgatási eljá_

rásban a katonai érdek érvén},re juttatása,

- javaslattétel katonai vasúti, hajózási hatóságok és alakulatok szer-

vezetének kialakítására és kiképzésük irányítása,

- a szállítással kapcsolatos - elsósorban vasúti és hajózási - szabályok

kíalaKtásában való r'esalétel.' 3

A katonai felsó vezetés aHM.W-ft.k osztály sokétű feladatainak

ellátását az rállomány összetételével is biztosítani kívánta. Már a megala-

kulá§tót kezdve sokétú volt az osztály tisajeinek végzett§ége és besoro-

lása: 4 vezerkari tiszt, 1 hadmúveleti tiszt, 3 ryalogsági tiszt, 2 műszaki

tiszt, 1 gépkocsi elóadó, 1 vonatcsapatbeli tiszt és.l _gazdasági 
tisztból

tevód<iti ciisze a 13 tiszt, ezenkívül3 altiszt és 3 polgári ürykezeló segí-

tette a munkavégzest (összesen 19 fó).l4

Az osztály eryébként a békeszerződés rendelkezéseitól fiiggetlen ket-

tós alárendelisége lehetóvé tette azt, hogr a 'Fr." elókészítésével kap-

csolatos közbkúési feladatok koordinrálrását a HM. keretén belül oldja

meg. Azonban a tilalom hatálya alá e§ó szervezetek felüryeletének ellá-

13 Uo.
r,í HLHM.Eln, l.o. lool/l922.Rendcl€tsMatllaíKi.ályiHonvédé8§zeív€á§éi€,
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tását, a vasút- és hajózási társaságoknál a katonai érdekek érvényesítését
a honvédelmi- belügyi és kereskedelemüryi táíca nyílt együttmúködésé-
ben nem lehetett megvalósítani, ezert szükégessé vált a hatósági jogkö-
rök áttelepíté§e. A szállító szolgálat "Fr." előkészítő feladatait érintó kér-
déskörök, főként a közlekedési hálózattal es tánaságokkal kapcsolatos
bizalmas üryek a Kereskedelemúryi Minisztérium felüglelete alá tartoó
Vasútt és HaJózási F6felügrel6séghe4 a Belügminisztériumban pedig a
VI.--e. (a továbbiakban BM. VI.-e.) osztályokhoz kerültek.' '

A Vasúti és Hajózási Főfelügelős ég az érvétryben levő'Vastlttizlai
rendtartós" 73. §-a & az"Ideigknes folyó-, csatoma és tóhajózú§ rendsza-
bábok" 107. §-a alapján szewezett és a kereskedelemügd minisztemek
köatetlenü alárendelt hatóság volt. A Fófelúgelőség szti{ségességét vas-
úti és hajózási tekintetben a múködő vasút- és hajózási társaságokvona-
lai (kikötői berendezései) állapotának és üzletmenetének felügleletével,
ellenőrzésével indokolták a rend és a biztonság fenntartása érdekében.
A hajózással kapcsolatos üryekben a hajózási társaságok ületmenetét
és állapotát felüryelte.

A valóságban a Vasúti és Hajózási Fófelügelőség által bizto§ított
lehetőségek alkalrnasak voltak arra, hogl a vasutakkal ás a hajózással
kapcsolatos közigazgatási eljárásokban meghallgatásra keüön és a le-
hetóségekhez méíten érvényesüljön a honvédelmi érdek A vezérkar e
hatóság révén jutott a va§úti járműparkkal és létesítményekkel kapcso-
latos olyan adatokhoz, amelyek a hadműveleti tervezé§ alapjait képezték.
A HM. a kereskedelemüryi tárca közvetítésevel a felüglelőségen keresz-
tül határoáa meg a vasút- és hajózási társaságok felé a hadiforgalom
bevezetéséhez elengedhetetlenúl szükséges felételeket, mint például a
szénkészlet naryságát, űzvóteli lehetőségeket, rakodókhoz, kikötőkhöz
vezető utakat.

A BM VI.-+. osztálya felügelte a Belüryminisztérium alárendeltsé-
gébe tartoó va§útépító, hidász és vasúti anyagi szervezeteket - felépíté-
sük és múködési körülményeik a későbbiek során bóvebben lesznek ki-

15 A §zöve8ben eínlít€tt szervezetek fó feladsla a kat@ai érdekek éívétty€dlá§e volt, ezl bizc-
nyítja 8z i§,hoa]ra rejtelt §zeívek Ílyltt badreídbevételo idó§zákábaím€§zú ek.
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fejtve. Az osztály szabályoaa a HM. illetékeseivel köz<isen a BM. VI.e. (!)

osztiályához rejtett katonai élelrniszer iiaemek (raktárak), kirendeltségeik,
valamint a Budapes6 45l- es Gőzmosó és a csapatok közitt felínertilt va§úti

szállítások szabályoását. l 6

A hadiforgalom bevezetésére irányuló előkészító munkában fontos
szerepet töltöatek be az ún. körletsállásvezetők (a továbbiakban KÓ-
szÁil,). A KÖsZÁLLak ryakorlatilag a katonai körletelq majd azok
megszűnése után mint a vegyesdandár parancsnokságok vasútüryi előa-
dói folyamatos kapcsolatban álltak az illetékes vasúti üzletvezetóségek-
kel és vasúti tizletigazgatóságokkal. l 7 A körlet szállítrásvezetők feladata

volt a folelósségi területükre eső vonalakon a 
nFr.' elrendelését kóvetóen

felálló vonalparancsnokág pályaudvar parancsnokágok hadtáp beren-
dezeseinek megállapítiása'Ö és rögzítése a polgári vasúti hatóságok kije-
lölt képüselőivel.'" A hadtáp berendezesek és vasúti kocsik, katonai be-

rendeái tárryak békében meghatározott készleteinek meglétét és mi_

nőségét meghatározott idónként ellenórizniűk kellett, és az eltérésekről
köaőtlenilllentettek a HM. VI.,.L osaáyának AKÖszÁLL_ok nyil-
vántartást vezettek a hatáskörükbe utalt va§utak szállítóképességéről,
műszaki állapotáról, a vasúti forgalommal kapcsolatos szabályokól és

rendelkezésekról. Az irodai munka kereteiből kilépve időközönként a

gyakorlatban tanulmányozták a forgalmi, pályafenntartási é§ vontatási
ÍáBátat gyakortati felaútait a főbb p-aya"Oiarómn es §omópontokon.2o
A KOSZÁLLok állomáshelyeí megegyeztek a vegtesdandár parancs-

nokságok szekhclyeivel. Ez alól azonban kivételt képezett a 2- vegyes-

dandár KOSZÁLL., mert az általa felállítandó vonalparancsnolság he_

lyét Budapesten határozták meg. A Duna§záva-Adria Vasúttársaság

Magrarországi vonalainak hossza (573 km.), és vonalvezetése miatt és a

ló

l7

18

l9

HL, HM. Eln.2.o. l24.648/ l922. A belü8yínini§zt q zL s.638lv|r-|922 kiirre8del€te a szá-
lítnányok L€zelé§é.e.
E- l o-ar Uta§ítá§ t€ívezel A katmai §áltítá§d( leb@yoítására vasűql. (a továbbakba, E- l0-,€s

Utasítá§) z§ 2p.
Hadtáp berendezéseke-n ebben az éítelesben a rakodólq §zol8áati |éte6ítínények, étkeó, itató

é§ beteg tová§zdlító áloínások ferszerelé§eit érterték.

AMÁv,I8az8atós€aláava§úti8,az8atá§tert eti íeladatainak vé8r€hajá§áía a trianoni béke-

§zerzódé§t köYetó€n hat üzletvezetó§é8et §zerveztek, Budap€§t, cyó., szombathely, Pé.s, sze-

8ed, Dobrccen, Mi§kolc §zélúelyeltél,. magásvöurrtnak csak h€lyi vég.ehajtó szervei voltak.

HL. HM. Eln.7lro. l0,907 l923 Ava§úti §zolBáat 8yakodati me8isme.á§€.
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2. veryesdandár székhelye indokolttá tette€gy körlet szállítá§vezetőség
kirendeltség felállítását Székesfehérváron.'^

A Magyar Királyi Honvédség kaíonai vasúti (hajózási) szolgála-
tának 'Tr." hadrend szerinti tagozóüsa és fóbb feladatai

A katonai vasúti szállító szolgálat "Fr." szewezeti kereteit a honvé-
delmi és kereskedelemügyi miniszterek egyetértésével az 1923-bal ki-
adott J-19-es Ideiglenes Hadiforgalmi Utasítá§ba+{a továbbiakban J-
19-+s Hadiforgalmi Utasítás) határozták meg. Követve az első világhá-
ború előtt kialakult szewezési gtakorlatot, katonai vasúti (hajózási) ha-
tóságokra és katonai vasúti alakulatokra (a továbbiakban vasúti alakula-
tok) osztották fel.

A katonai vasúíi (hajózási) hatóságok felosztása és feladatai

Akatonaivasúti (hajózási) hatóságokat avasúti és hajózási forgalom
vezetésére szerve zték és az alábbi hadrendi elemekből tevődtek össze:

- hadiforgalom fónöke,

- központi szállít ásvezeíőség ,

- vasúti vonalparancsnokágok (a továbbiakban vonalparancsnok-
sác),

- pályaudvar parancsnokságok.22

A katonai vasúti (hajózási) hatóságoknak békében nem volt hadren-
dileg meghatározható kerete, de beosztottaikat máI az "Fr,n előkészíté-
sekor kijelölték. Megalakulásukat a honvédelmi miniszter rendelte el az
nFr.n parancs kiadását megelőzően, az ún."honvédelmi keszül*égj' rend-
szabályainak életbe léptetésével. Működókészségüket az'Fr.n parancs
kiadásáig el kellett érni.

HL.\'kí. ün. vv7.k.o. 50049/ l929. Tanulrnáíy,
J- l 9-e§ Hadifor8almi Uta§ítás: 2, pont.22
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A katonai vasúti alakulatokat a va§útvonalak forgalmának biztosí-
tiásiára és a megrongált állomási, valamint foígalmi berendezések helyre-
állítására szervezték. A vasúti üzemszázadok és vasút i felépílményszáza-
dok tartoztak e szervezeti kategóriába.23 Jellegűket tekinfue a kórház-
vonatok, vöröskeresztes §egélyvonatok, betegvonatok, rögtöndtt beteg_
szállító vonatok, fertőtlenító vonatok (a továbbiakban mozgó katonái
egészségüryi intézetek), páncélvonatok, valamint a vasútépítőszázadok
és vasútépítő munkásszázadok nem tartoztak a vasúti hatóságokhoz és
vasúti alakulatokhoz, de az alkalmazást tekintve a hadiforgalom fónöké-
nek vo|tak alárendelve.'"

A víziszállítások elrendelése esetén a szállítás irányítását a Központi
Szíllrtrásvezetőség vqpl az alárendelt§égébe tartoó hajóállomás-parancs-
nokságok végezték."'

Az "Fr." kezdetétől a Fóveárséghez beosztott hadiforgalom fónöke
alárendeltségébe tartoztak a katonai vasúti (hajózási) hatóságok és ala-
kulatokzo, aki a hadiforgalom §zempontjából rendelkezési jogg albírt az
országban található vasúti, hajózási eszközök és a vasúton és vízi úton
szá|lítás és tárolás alatt levó katonai alakulatok felett.27

A Központi Szállításvezetőség a megalakulást követően kettős alá-
rendeltségbe tartozott. Mint a hadrakelt sereg alakutata a hadiforgalom
főnökén keresztüI a Fóvezérségnek, a közigazgatással <isszefüggó üryek-
ben pedig a honvédelrni miniszternek volt alárendelve. Feladata volt a
honvédelmi szállítmányok irányítása és a katonai vasúti szolgálat ellátá-
sának szewezése és vezetése. A Központi Szállításvezetőség a katonai
és polgári szállítá§ folyamatosságának fenntartása érdekében közvetle-
nül érintkezett a korrnánnyal, a köágazgatási hatóságokkal, a katonai
parancsnokágokkal és a vasutakkal.ZÓ

23
24
25
26

27
2a

J- 1 9-€s Hadifoí8alrni Uk§ítá§: 3. pont
J- l 9,-€§ Hadifoí8armi Utaítá§: 4, porlt
vezerés Kézitönyve I. köt. 239.p.
AFóvezéíség álaldójeu€ú katolapoütikai te§tüeí(é l92o ápriü§ l +n De8§zűnt a továbtti-
akbán miDt a vezérkaíból tiküöíített szerv i.ányította a hadral@lt ser€8 tevékeíy§égét.
J- 1 9-es Hadifor8alni Utasít&: 7. poflt
Uo. E. poílt.
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A Központi Sállítrásvezetőség az ország összes vasutainak kocsi- és
mozdonypar§a felett intézkedési jogkönel rendelkezet! haLáskörébe tar_
tozott a katonai szállítrások irányításának elrendelése. Az alárendeltsé_
gébe tarloó katonai vasúti hatóságokat és al4fulatokat köaletlerrül vagl a
vasúti vonalparancsnokágok útján vezÉíte."

A központi szállításvezetóség szenvezetileg katonai és Po,f,liri osz-
trilyokra, valanint hajózási sállítás vezetó§elc bgozódott"'

Áilományát a honvédelmi és kereskedelemügd miniszter, a vasúti
igazgatóságok és a hajózási társaságokjelölték ki. A t<atonai osztály dön-
tően a HM. VI.f.k. osztály szervezetéból kijelölt ti§ztekból alakult meg.
Feladata volt a nFr.n elkészítése során jóváharyott tervek és irányítási
elvek szerint a vasutak által rendelkezésre bocsátott §egédletek (külön-
bózó nyilvántartások és menetrendek) alapján számvetések, menetter-
vek elkészítése, és a Központi Sállításvezetóség alárendelt§égébe taí!o-
zó katonai vasúti (hajózási) hatóságok és vasúti alakulatok vezetése.

A polgái osztóIyoklloz tar7oztak3 L

_ a vasúti osztály,

- mozdony intézóség,

- kocsi intézőség,

- távíró hivatal és

- szakíanácsadók.

Á vastúü osztáIy íeladatkörébe tartozott a va§út üzemiránltrás4 uta_
sítások és rendelkezések kiadása a polgári vasúti hatóságok részére, va-
lamint a va§úti §zemélyzet nflvántartása, irányíltása és pótlása.

A mozdotE intézőség tartotta nyilván a vasutak mozdonyait, állapí-
totta meg é§ biztosította a hadiforgalom mozdony- valamint iizemanyag
szülségletét.

Uo. 9- l 3. pontok
vez€té§ Kézikóíyve: l. kór. 2370.
Uo,
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A koc§ intézőség tartotta nyilván az alárendeltségébe tartozó vasúti
kocsikat az űzletigazgatóságok székhelyein felállítoti hadifiók koc,si in-
tézóségek jelentései alapján. A vagonok elhelyezkedése és a szállítási
feladatok összevetése után kiadta az intézkedéseket a szerelvények össze-
állításához szükséges kocsi kiegyenlíté§eke.

A Központi Szállítiásvezetőség a felállítá§át követően saját, a MÁV
Igazgatósága által kijelólt személyzetből^álló távbóhivatallal rendelke-
zett a táüratok feladására és fogadására."

A hajózási szállítós (a továbbinkban hsz.) vezetőségkatonai hajóaási
szakemberekből és a hajózási társaságok kijelölt képüselőiből, mint a
Központi Szállításvezetőség önálló osztálya Budapesten alakult meg kü-
lön hírkózponttal." A hsz. közvetlenül irányította a honvédségi, fóként
utánszállítás rendeltetésű víziszállításokat a katonai parancsnokságokkal
és a po|gári hatóságokkal eg5rüttműködésben.

A vonalparancsnoksógokat a köílet szállításvezetők állomáshelyein
alaKtották meg, állományuk a kijelölt katonákból és vasúti alkalmazot-
takMl tevődött össze. Közvetlenü a Központi Sállítáwezetóségnek voltak
alárendelve. A hatáskörükbe utalt vasútvonalakon a vasúti szolgálatot
érintő üryekben parancsadá§i jogkörrel rendelkeztek a pályaudvar-pa-
rancsnolságok és a hadtáptelepek felett, míg a területükön levő páncél-
vonatolq szállítás és tárolás alatt levő szállítmányok felé rendelkezési jog-
gal bírtak.3a

A "Fr," elrendelésekor ó0 pályaudvar-parancsnokságot (pup.) állí-
tottak fel, állomáshelyüket már békében közölték a vasútigazgatóságok-
kal." A pályaudvar-parancsnolságok az "Fr." tervekben lefektetettek
szerint az eryes veryesdandár illetékességi területei közőtt az alábbiak
szeint oszlottak e/., Budapest 19, (a felsorolásnál a továbbiakban a pa-

32
33

34
35

J- t 9-es Hadifor8alrni Uta§íá§: l3l. poílt
HL.vkf.En.W1.o, 1999lI l1929. MALok ahoíNéd§é8 béke é§ "Fr.'' hetyzetéról l91g-tól
l 93 l -ig. Fel.iaszl á§i Hadíend a ma8öltes or§á8!é§zb€li alakulatokíól c. melléklet.
J- l 9-e§ Hádifof8alni Utá§ítás: l 4. pont,
HL. \4d. Eln. w7J(.o. 50049/ l 929, Tanulrnány
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ranc,snol§ágok iállomráshelyeit jelölcim meg H. A), Sá_kgsfehérvár 7, Szom-
bathely 6, Pécs 8, Szeged 9, Debrecen 4, Miskolc 7.'o A p,rp. a vonalpa_
rancsnokságnak volt közvetlenül alárendelve. Feladatuk volt a szállítmá-
nyok be- és kirakásának irányítása, a pályaudvalgkon, állomásokon a
katonai rend, fegyelem fenntartása es biztosítrása.J /

A hajóállomások feladatai megeryeztek a pályaudvar parancsnoksá-
gokéval. Az "Fr," tervek szerint az alábbi folyóparti helységekbenjelö|ték
kl a hajóáIlomások települé§ helyét: a Dunán: Gönyú, Komárom, Vác,
Budapest, Paks, Dunaföldvár, Mohács, Dunavecse, és Baja; a Tiszán:
Szolnok és Szeged, a Dráván: Barcs.Jó

Az állandó jelleggel működő katonai vasúti (hajózási) hatóság mel-
lett bonyolult forgalmi helrzetekben a torlódások elkerülése érdekében
ún. Kózponti Szállításvezetőség kirendeltségeket és vonalparancsnok-
sás kirendeltsépeket állítottak fel a vasúti szállítás szűk keresztmetszetét
ké"pező csomófontokon. 39

Nem tartozott a szoíosan vett katonai vasúti (hajózási) hatóságok
közé a "Fr." elrendelése után HM. VI.,í.k. osztályból a Központi Száll!
tásvezetőséghez beosztottak kiválása után létrejövó HM. 7.k.o. Az osz-
tály közvetlenül a honvédelmi mini§áernek volt aláíendelve és a közle-
kedéssel kapcsolatos közigazgatási, fóként egyeztetési feladatokban ké-
pezte a miniszteí végrehajtó apparátusát.

A Maryar Királyi Honvédség vasúti alakulatainak és az "Fr." el-
rendelése után a hadiforgalom fónöke aIá rendelí hadrendi ele-

mek tagozfiá§a

A vasúti alakulatok, akárcsak a háborús alkalmazást tekintve a ha-
diforgalom fónökének alárendelt más alakulatok fejle§ztésére is csak a
SZKEB. lW_es távozása után kerülhetett sor. Az 1927-es fejlesztési

HL. vkf. En. W 1.o. l99911l1929. Adalokah6védsé8 Éke és "Fr." helyzetéról l919-tól
l 93 1 -i8. Felria§aási Hadrend a mö8öttes orsá8,részbeli alatulatokól c. melléklet.
J- 1 9-e§ Hadifor8álrni Ut a§ászl .22.23-2s rF,ntok
HL.vkf .EIn,W1.o. l999l ll 1929, Adalú, ah6í!édsé8békéés "Fí," helyz€téíól 1 9l9-tól
l 93 l -i8. Felriasztási Hádrend a m€öttes or§á8,részbeü alakulatok6l c. mellékl€t.
vezeté§ Kézikönyve: L köt. 238. p.
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progíam elfogadásakor a szolgálati ágak köziiLl kiemelt firyelmet szentel-
tek a vasúti csapatoknak.

A vasúti izemszázadokat az "Fr." elrendelését kóvetóen a korabeli
szervezési gyakorlatnak megfelelően a va§úti §zemélyzetból töltötték fel.
Feladatuk az olyan vasútvonalak állandó üzemének biztosítása volt, ame-
lyeket a személyzete elharyott, valamint az elfoglalt területeken az ide-
gen vasúti alkalmazottak kiváltá§a azokon a szakaszokon, ahol részükről
a szabotázs veszélye reálisan fennállt. 7921-ól az átszewezés második
ütemének kezdetéig (1928-ig) a MÁV. ó vasúti üzemszázadot,1928-től
l4-<t, maj1d az 199-ben megfogalmazott követelmények és tervek sze-
rint 1931-ben már 16-ot bocsátott az nFr.n elrendelését követóen a had-
sereg rendelkezésére.ao

Az "Fr." elrendelését követően a vasúti felépítménpzázadokhoz be-
osztottakat is a tvtÁv. biztosította. Feladata volt a megíongált felépír
mény és állomás-berendezések helyreállítrása, meg|avítása, a vasúti for-
galom biztosítása. Az ellenórzá id őszakában az áUzervezes második üte-

méig a izelszázadokhoz hasonlóan ó vasúti felépítményszázad volt az

"Fr." hadrendben , és az79294enmegfogalmazott követelmények és ter-
vek szerint a számukat 1931-ben meg kellett kétszerezni."'

A vasútépítő csapatokat §zervezetük és a végrehajtandó feladat jel-
legéból fakadóan a műszaki fe5vernemhez sorolhatták. A vasútépítők
feladata volt a megrongált vasútvonalak, berendezése§ műtár5,ak, for-
galmi és vontatási berendezések helyreállítása, a vágányos közlekedési
vonalak, sodronykötélpályák, rakodók á eryéb műtárgnk építése. Fel-
szerelésüknél fogva rendes nyomtávú vasúVonalak építésében való rész-
vételükkel csak Évételes esétben számoltaka2

A vasútépító csapatokat az 194 májusában a Rendőr Újonc Iskola
(a továbbiakban RUISK) keretében felállítandó II. tanosztály kereté-

40
4l
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HL.vkí. En.W7*o, 50049/ l929.Tanultnány
Uo.
vezetés Kézikönyvei l. köt. 24l .p.
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ben szervezték meg 2 vasútépítósz ázadda1.43 Az"Fr:.hadrendben 2 zász-
lóaljat és 5 vasúté p:ítőszázadótrctveztek felállítani .{ Az l9Z7henmeg-
indult hadseíegfejlesztési program tervezésekor a vasútépító csapatok
számottevő fejlesztését is elhatározták. Az átszewezés első ütemében
felállították a közlekedési ezred parancsnokágot 2 cÁnéúy (z&?lóalj) pa-

rancsnolsággal és 1 vasútépítőszázaddal. A miásodik ütemben további
vasútépítószázad került a hadrendbe. A rejtési kérynzer miatt a közleke-
dési e;det békében névleg továbbra is á RUlsr+roz osztották be.as

Az "Fr," hadrendben a vasútépítós zázadokszáma már az átszervezés má,
sodik ütemében a korábbi 5 helyett &ra egészült ki. aó

A közlekedési ezred III. osztályát (aászlóalját) 1921+ől kezdódóen
a békeszerződésben is engedélyezett, a békehadrendben meglevő utász-
zászlóaljak hidászszakaszainak összevonásával alakították ki. A hídépí-
tések során előforduló tómegmunkák elvégzÁére nFr.nesetére 8 mun,
Msszázadot boc§átottsk 8 á§zlóa|i rcndelkezésére.*' Az egtesitett hi,
dászszakaszo§ bár magukba foglalták a komp- és kiizúti hídegrégeket
is, de szervezeti é§ aDyagi feJleszt€§iiket a többi vasúti nlrakulattoz ha,
sonlóan egnégesen kezelék

A vasútépítő csapatok esetében a fejlódés nemcsak mennlségi, ha-
nem minóégi jeilegé is szembetúlő a 1927-32 köxrtti idószakbair. A
közlekedési ezred - a hivatalos elnev€zés továbbra i§ Rulsk maradt -
számára Szentendrén laktanyát és a kiképzé§ tárgyi feltételeinek megte-
remtése éídekében ryakorlóteret építettek, túllépve az eredetileg tewe-
zett 5.000.000 pengó költ§éget.'

A vasútépítöszázadok számára a feladataik ellátásakor felmerüt anyag_

mozgatási, föld, fa és egléb tömegmunkák ellátását a vasútépító munkás_

43
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zakaíiá3 Zdtán: HooYéd va§útépít6k. sz€lúr Iírformáció§ Rr. Kiadli§ év h€ly nélkü. 32-33. p.

HL.vK.Elo.w1.o. l999l l/ l E29. Adalok a h.nvédsét bék€ ár "Fíl helyz€r&ól l9t9-tól
l93l -i8.
Uo,
HL.vK, Eí.w1.o. l999ll/l929.Ahoovéd§é8ünkíeJódé§€ a szövet§*lózi Euenórzó
szKEB. távoá§átóI l 93l -ig.
HL.vkf.Et!.W7}.o. 50049/ l929.Tanulnáíy.
Uo.
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századokvéEezték. nFr.n elrendelésekor a felállítiásukat a hadsereg szer-
vezte és biztosította. A hadrendbe ''Fr,' esetén 792&-ig l0, azt köietően
16 vasútépító munkásszázadot sze rveztek a9

A vasúti alakulatok szervezetét nem elsósorban az első világháború
előtt, illetve annak során szerzett tapa§áalatok alapján állapítotiák meg.
A hadrendi elemek összetételének kialaktrásánál a 20-as évek katonái
elméletében bekövetkezett fejlődés hatására a mozgó háború hadműve-
leteiben a vasúti alakulatok várható alkalmazását vették figyelembe.so
Abból indultak ki, hog5l a jövóben a vasútépítóket fóként a Éádműveleti
terület hátsó határán, a felmerült hadműveletek folytatásához szük§ége§
építési muirkáiban é§ a mögötte§ területeken az ellenséges légierő áital
kiváltott rombolások hetyreáltítrási munkálataiban alk almazzák ,

A mag)xar va§úti alakulatok számát és felkészütségét ö§szeha§onlít_
va a szomszéd országok korabeü hasonló szervezeteivel a többi fegyver-
nemmel és szolgálati ággal ellentétben viszonylagos erőegyensúly firyel-
hető meg, A hadrendi felépítés nagrságrendjének hasonbaága abúl éied,
hogy a lehetséges hadszíntér és a várható feladatok egyik országban sem
indokohák lényegesen naryobb vasúti alakulatok kialakítását.

A háborris alkalmazá§ tekintetében a hadiforgalom főnökének alá-
rendeltségébe taílozó szeíve7-etek közül még a pánélvonatok, és a kü-
lönböó egészségügyi rendeltetésű vonatok érdemelne k em!ítést. A p ú n-
célvonatoklt (szervezési szempontból a páncéljárműves csapatokhoi tar-
toztak) az ellenség bütokában levő va§útvonalak, csomópontok, pálya-
udvatok, rakodók és eryéb műtárgyak rombolására, elfoglalására, vila-
mint a saját csapatok tevékenpégének biztosítására alkalmazták Az elsó
ülágháborút és a román megszállást követően 10 páncélvonat maradt a
hadrendbe, a rejtett tárolás következtében bekövetkezett ál|aqromlás miatt
számuk a SZKEB. távozásakor 4-re csökkent.5l
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5l

Uo.
AkatoMi dmáetek Ma§la úszá8i hatá§áól lásd bóvebben: Dqnbrády I-óránd-Tóth sánde: i. m.
54-57 p.
HL. vkf. En, w!.o. l999/l/1929. Adaiok a hortvéd§é8 béke é§ ''Fr.'helyzetéról l9l9-tól
l93l -i8.
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A vasút kihasználása az egésxégügyi szolgálat ellátásában lehetósé-
get teremtett a tábori körúlményeknél jobb infrastrukturális körülmé-
nyek kihasználására a beteg-tovasállító állomrások révén. Áz egéuségügti
rendeltetésű vonatokkal a sérülte§ betegek g5rorsabban és jobb ápolási
körülmények között kerülhettek a mögöttes egáz§égügyi intézmények-
be.

A mozgó katonai egeszségügyi intézetek közül a kórházvonat felsze-
relése révén alkalmas volt menetközbeni életmentő mútétek és egyéb
beavatkozások elvégzésére, Átalában a beteg-tova§zállító állomásoi és
a mögöttes kórházak között alkalmazták. A betegvonatokat és a rögtön-
zótt betegszállító vonatokat a kórházvonatok pótlására a gyors orvosi
beavatkozást nem igénylő sérűltek, betegek tömege§ elszállításfua szer-
vezíék- A íertőtlenítő vonatok fe|adata volt a járványvédelemmel össze-
függó, tömegesen jelentkeó fertőtlenítési feladatok elvégzése.

Az "Fr." elókészületek titkossága miatt a mozgó katonai egészségügyi
intézelek szewezeti fejlődésének teljes körű bemutatására a rendelke-
zésre áI|ó források alapján nem vállalkozhatom. A megalakuliás idősza-
kában a kórházvonatokból 6 fertőtlenítő szerelvényből 1 maradt had-
rendben.s2 Az 1927-ben megke zdett átszervezéssel az ''Fr.n hadrendbe
a Fővezérség közvetlenek állományába 12 kórházvonatot, 12 rögtönzótt
betegszállító vonatot, 1 fertőtlenítő vonatot, 27 vöröskeresztes segélyvo-
natot és a hadtest közvetlenekhez 9 betegvonatot terveztek felállítani
1931-re.53

Avárható hadszíntér és az ország katonai földrajzi helyzetéből kifo-
lyólag számoltak a sebesültek víziúton történő továbbításával, ezért az
"Fr." hadrendbe 3 kórhózhajó feláltításával számoltak.sa A haióáuomá_
sokon berendezett rögtönzött beteg-tovaszállító állomásokról elsósor-
ban azok a séniltek és betegek kerültek szállításra, akiknek állapota a
szállítás közben várhatóan csak orvosi kezelést igényelt, mútéti béavat-
kozást nem.

HL. HM. En. l,o. t.000/1922 Rendelet a Ma8],aí Kiráyi Honvéd§ég szervezésére.
HL. vkf. En. W1.o. l999l l/ í 929. A hoítvédé8ünk fejt&é§€ a szövetsétköziEllenórzó
szKEB. távoásától l 931 -i8.
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Az egészségügri rendeltetésú vonat okat l921-22-ben az ellenórzés
miatt le kellett szerelni. A vonatok nary részben a Népjó|éti és Munka-
üryi Minisztérium fennhatósága alá kerültek és a Gyermekvédelmi Liga
használatába adták külföldi üdültetések lebonyolításának segítésére. "
A leszerelést követóen a vonatok anyagát Budapesten az egé§zségüryi
főműhelyben tárolták, de a berendezái tárgiak és felszerelések úgy tönk-
rementek, hory javítás után sem lehetett rendeltetésüknek megfelelően
hasanálni, és pótlásuka nem rállt rendelkeásre megfelelő penzüryi fede-
zet.)o Az 'Fr." szempontjából nem volt megnyugtatóan biztosítva, hogl
a §ermekiidülteté§ céljaira igénybevett vonatok az elrendeléskor az onzág
területén tartozkodjanak, a MÁV. szakértői azonban garantálták,hog az

utasításokban meghatározott 10. Tr." napon kiáütják a vonatokal' ' A moz-
gó katonai eg$négüryi intézetek felszerelését az 190-as években nem si-

kerüt megnyugtatóan rendezni, visszatéró problémaként jel€ntkezett a kii-
lönk ző anyagi témájú értekezleteken.

A cikk II. Része a következő 199713. szfunban krül lózreadásra-

Kodnány jeleítés: 19 l 9-22.
HL.vkf,Etn. W3o 33.505/ l923. 

'€8]tzó&lítyv 
a 7lrc.-baí a kófttázvoEtok felállítá§a rár-

8!,ában ta.tott értekezé§íól.
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