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SZAKTÖRTÉNET 

AZ  AMERIKAI,  A BRIT,  A  NÉMET,  A SZOVJET  ÉS  
A  MAGYAR  (HADI)IPAR  FEJLŐDÉSI  SAJÁTOSSÁGAI 

ÉS  SZEREPE  AZ  EURÓPAI  HADSZINTÉREN 
(1939-1945) 

Turcsányi Károly1 

Bevezető gondolatok 

Az előző számban olvasható tanulmányban elemeztem a leginkább 
meghatározó hadiiparok jellemzőit és szerepüket a második világhábo-
rú európai hadszínterén. Ebben vizsgáltam az iparosodási folyamatot és 
az iparok jellegzetes fejlődési formáit, a hadiiparok jellemzőit, a hadi-
iparok és a hadikultúrák között kimutatható kapcsolatot, a haditechni-
kai eszközgyártást a világháború időszakában és azokat az összefüggé-
seket, amelyek a fenti tényezők között összességében fennálltak.  Abban 
a cikkben egzakt mutatókkal alátámasztom azt a megállapításomat, 
amely szerint a II. VH teljes időszakát tekintve az iparok (és természete-
sen a hadiiparok) lényegesen nagyobb szerepet töltöttek be a hadisike-
rekben vagy kudarcokban mint a geo-stratégiai adottságok és az ezektől 
nem független hadikultúrák. A hadiipari kapacitások és a haditermelés 
nyersanyag forrásai elsődlegesen meghatározták azt, hogy a katonai el-
gondolások rövidebb vagy hosszabb háborús tevékenységek során sike-
resen megvalósíthatók-e vagy sem. Az ipari háttér és termelésbővítési 
lehetőségei lehatárolták az előállítható haditechnikai eszközök fajtáit.. 

Ebben a cikkben az amerikai, a brit, a német, a szovjet és a magyar 
hadiipar kissé részletesebb jellemzésére törekszem. A célirányos – így 
meglehetősen tömör – ipari fejlődéstörténeti leírás és elemzés annak 
igazolásául szolgál, hogy az iparosodási folyamat valóban döntő szere-
pet játszott az erőviszonyok alakulásában, fontosabbat, mint a háború 
időtartama alatt elérhető termelés-felfuttatás (gazdaságmozgósítás). 
Egyúttal azt is bemutatta, hogy ezeknél a nemzeteknél milyen iparfejlő-
dési folyamat vezetett a háborúba lépés időszakában jellemző gazdasági 
állapot kialakulásához. 

                                                      
1 Prof. Dr. Turcsányi Károly nyá. mk. ezredes, ZMNE egyetemi tanár. 
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1. Az amerikai és a brit (hadi)ipar 

A két tengeri nagyhatalom, Nagy-Britannia és az Egyesült Államok 
elsőként iparosodott, mivel már a XVIII. században kiterjedt katonai és 
polgári flottával rendelkeztek. Erre alapozva hatékonyan építhették ke-
reskedelmi politikájukat, illetve Nagy-Britannia a gyarmatpolitikáját. A 
kisebb belső piaccal rendelkező Nagy-Britannia, elsősorban a Közel- és 
a Távol-Keleten, viszonylag korán kiépítette gyarmati gazdaságait. A jó-
val kiterjedtebb belső erőforrásokkal rendelkező Egyesült Államok a 
XIX. század folyamán és a XX. század világháború előtti időszakában ki-
terjesztette határait és egy jelentős gazdasági-politikai befolyási övezetet 
hozott létre, főként a Csendes-Óceáni térségben2. Előbb kontinentális 
terjeszkedéssel Florida, majd (Mexikótól) Texas, Új-Mexikó és Kali-
fornia államszövetségbe kapcsolását érte el, főként a spanyol érdekszféra 
visszaszorítása eredményeként. A tengeri „terjeszkedés” fázisában befo-
lyási övezetébe került Hawaii és Kuba, illetve a Fülöp-szigetek. Ezek 
kedvező hatásaira is támaszkodva, ipara dinamikus fejlődésnek indult. 
Fejlődését a szabadpiac, a verseny, a tőzsdei pénzügyi rendszeren ala-
puló rugalmas tőkebefektetés és a szinte korlátok nélküli növekedés jel-
lemezte. A gazdaságfejlődés organikus formája valósult meg, ahol az ál-
lami beavatkozásnak gyakorlatilag csak kevés teret engedtek. Méreteit és 
hagyományait tekintve is kiterjedt ipari kultúra alakult ki, amely közepe-
sen képzett szakmunkások széles tömegével rendelkezett. A szakképzés 
és az innováció is a magánkézben lévő vállalatoknál valósult meg. Az is-
kolai oktatásban a hangsúlyt arra az un. „tiszta” tudásra helyezték, ame-
lyet majd alkalmazni fognak3. 

Az Amerikai Egyesült Államok és Nagy-Britannia hadiipari ter-
melése ennek köszönhetően erős gazdasági alapon nyugvó, kiforrott és 
nagy illetve erős közepes (brit) méretű ipari háttérre támaszkodott. Hábo-
rú esetén is – a társadalom és a gazdaság rendjének és stabilitásának 
fenntartása érdekében – törekedtek az állami beavatkozás lehető legala-
csonyabb szinten tartására. „Az állami beavatkozással szembeni ellen-
érzés nem csak az erős liberális hagyományokból táplálkozott, de tá-
maszt talált abban a tényben is, hogy az amerikai gazdaság tartalékai 

                                                      
2 Csató Tamás – Gunst Péter – Márkus László: Egyetemes történelmi kronológia 
I. Tankönyvkiadó, Budapest. 1981. 528-534. o. 
3 Borgulya Istvánné – Barakonyi Károly: Stratégiaalkotás III. Vállalati kultúra. 
Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004. 46-49. o. 
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nem tették szükségessé a túlságosan erős kormányzati beavatkozást”4 A 
magánkézben lévő hadiipari kapacitások fokozatos leterhelésére építet-
tek a tulajdonviszonyok és a szabadpiaci mozgástér tiszteletben tartásá-
val. A hadigazdaságot lassan futtatták fel, kihasználva a geostratégiai 
védettségből fakadó előnyt. Az USA a Pearl Harbornál bekövetkezett 
katasztrofális vereségig leginkább maga határozhatta meg, hogy mikor 
lép be a kiterjedt kontinentális konfliktusba. Geostratégiai helyzetéből 
következően megfelelő idő állt rendelkezésére a haderő és a gazdaság 
felkészítésére illetve átállítására. Háborúba lépéséig diplomáciai eszkö-
zökkel, nyomásgyakorlással, blokáddal és hadianyag-szállításokkal befo-
lyásolta a katonai-politikai helyzet alakulását. „Az amerikai üzleti élet 
vezetői csak rendkívül vonakodva vállalták olyan háborús létesítmények 
létrehozását, melyeket – mint attól tartottak – békeidőben aligha lehet 
hasznosítani.”5 Az amerikaiak nem törekedtek kis mennyiségű, speciális 
katonai igények kielégítését szolgáló haditechnikai eszközök előállítására 
(pl. különleges eszközök a légideszantok részére, nehéz harckocsik ), leg-
inkább a tömeggyártásra álltak rá. Előzőekből következően haditechnikai 
eszközeiket alapvetően a tömegesség, az értékesség és a hadműveleti-
hadá-szati igényeknek megfelelő minőségképesség jellemezte. A brit 
hadiipar esetében már jelentkezett a speciális, kisebb mennyiség igényű 
eszközök gyártása is. 

Az amerikai gazdaság számára „1943-tól világossá vált, hogy első-
sorban a munkaerőhiánnyal kell megküzdeni”6. Az USA törekedett ar-
ra, hogy az állampolgárok besorozása ne gyakoroljon negatív hatást se a 
mezőgazdaságra, se a felfutó hadiiparra. A haderő az össznépességhez vi-
szonyítva sokkal kisebb létszámot igényelt, mint a németeknél, briteknél 
és a szovjeteknél. (Ez az előző számban megjelent cikk 2. számú táblá-
zatából egyértelműen kiolvasható). Az amerikai hadiipar az igényeiket 
meghaladó haditechnikai eszköz mennyiség legyártására is képes volt, 
ezzel szövetségeseit (Nagy-Britannia és a Szovjetunió) támogatta a világ-
háború egész időtartama alatt. 

 

                                                      
4 Ránki György: A II. világháború gazdaságtörténete. Közgazdasági és jogi kiadó, 
Budapest, 1990. 132. o. 
5 U. o. 189. o. 
6 Ránki György: A II. világháború gazdaságtörténete. Közgazdasági és jogi kia-
dó, Budapest, 1990. 129. o. 
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Az amerikai hadiipar által előállított haditechnikai eszközöket a tü-
zérség, a harckocsik és a légierő haditechnikai eszközeinek mennyiségén, 
technológia- és megmunkálás igényén, illetve harci lehetőségein keresz-
tül behatóbban vizsgáltam.  

Az elsőként iparosodott, tengeri geostratégiai környezetű USA had-
ereje nagy súlyt fektetett a tűzerő magas szinten tartására. Alapvető tűz-
eszközei – stratégiai légierő, haditengerészeti tüzérség, közvetlen támoga-
tó légierő és tábori tüzérség – tömeges alkalmazásával, azok megsem-
misítő tűzcsapásaival biztosította a szárazföldi hadműveletek sikerét, a 
tüzérség ugyanakkor a légi- és a haditengerészeti műveleteknél is fontos 
szerepet játszott. Az amerikai haderő a második legtöbb tüzérségi eszközt 
rendszeresítette a háború folyamán, amelyek minőségben többségében fe-
lülmúlták a szövetségeseik löveganyagát7. Magas szintű automatizáltság, 
korszerű konstrukciók, jó minőségű gumitömlős futóművek, korszerű 
hordozó alvázak, jó szintű gyártástechnológia és a könnyű- fémek széles 
körű használata tüzérségi eszközeikre egyaránt jellemző volt. A nagy tel-
jesítményű 155 mm-es és 203 mm-es tarackok vontatott és önjáró válto-
zatait is rendszeresítették és széles körben alkalmazták. 

A nagy mennyiségű, többségében önjáró alvázra szerelt löveganyag-
nál leginkább praktikus megoldásokat dolgoztak ki vagy vettek át. Ezek 
fő jellemzője volt a tömeggyártásra alkalmasság. A kifejezetten nagy 
gyártási mennyiség esetenként ellensúlyozta a gyengébb harci tulajdon-
ságokat. Az amerikai hadiipar nem vállalkozott olyan bonyolult szerke-
zeti kialakítású lövegek gyártására, mint például a német kónikus pán-
céltörő ágyú család, annak ellenére sem, hogy éppen a páncéltörő 
löveganyaguk teljesítménye egészen 1944-ig – egyes értékelések szerint 
– alig felelt meg a követelményeknek8.  

Hátrasiklás nélküli lövegeik is egyszerű szerkezetűek voltak, nem 
tartalmaztak olyan speciális műszaki megoldásokat, illetve különleges 
szerkezeti anyagokat, mint a németeknél. 

                                                      
7 Szanati József: Tábori tüzérség az első és a második világháborúban Zrínyi, 
Budapest. 1984. 71. és 98-99. o. továbbá Hans Halberstadt: Tüzérségi eszközök a 
középkortól napjainkig. Hajja és Fiai könyvkiadó, Debrecen, 2003. 99, 110-111. 
o. 
8 Hans Halberstadt: Tüzérségi eszközök a középkortól napjainkig. Hajja és Fiai 
könyvkiadó, Debrecen, 2003. 87-88. o. 



 249 

A légierő haditechnikai eszközei vonatkozásában is inkább az egy-
szerű szerkezetű, közepes bonyolultságú és minőségű vadászbombázók 
nagy darabszámú, változtatás nélküli, szalagrendszerű tömeggyártására 
törekedtek. Ezekkel lényegében megoldották a harcászati bombázó, a 
páncélvadász, a kísérő és a védő vadász feladatokat is. Az amerikai hadi-
ipar kiemelkedően nagy mennyiségű repülőgép legyártására volt képes 
(ezek egy részét szövetségeseinek adta át). A vadász, kísérővadász és tak-
tikai támogató feladatokra egyaránt alkalmazott Republic P-47 
Thunderbolt vadászbombázóból egyetlen gyárban, négy gyártósoron két 
év alatt 10600 darabot gyártottak le. Grumman F6F Hellcat haditengeré-
szeti vadászrepülőgépből két év alatt 12200 darabot bocsátottak ki. Az 
F6F sikeres szalagrendszerű gyártását az tette lehetővé, hogy „az egymást 
követő alaptípusokon nem történtek nagyobb műszaki változások (ezért) 
a gyártósor ontatta a gépeket” 9. A repülőgépek fedélzeti fegyverei te-
kintetében is inkább az egyszerű szerkezetű géppuskák számának növelé-
sével fokozták a tűzerőt és nem fejlesztettek illetve nem gyártottak nagy 
teljesítményű, bonyolult szerkezetű repülőgép-fedélzeti fegyvert, mint 
amilyen a német 37 mm-es fedélzeti gépágyú volt. A szárazföldi hadvise-
lés közvetlen légi támogatásának biztosítására sem vállalkoztak bonyo-
lult szerkezetű, speciális műszaki megoldásokat igénylő repülőgépek 
gyártására, mint a páncélozott csatarepülőgépek vagy a zuhanó automatá-
val felszerelt nagy teljesítményű német zuhanóbombázók. (Haditengeré-
szeti zuhanóbombázót az amerikaiak is gyártottak10). Szállító repülőgépe-
ik tervezésénél és gyártásánál sem alkalmaztak sokkerekes, terepre is 
leszállni képes futómű rendszereket, nagy keresztmetszetű tehertér-
ajtókat, gépjárművek ki- és behajtására alkalmas rámpa ajtókat stb. 

A harckocsi technika területén ugyanúgy, mint a katonai repülőgé-
peknél, egyetlen, közepes minőségi szinten gyártott, alig átlagos harcá-
szati minőségképességgel rendelkező típus, az M4 közepes harckocsi 
(brit megnevezése Sherman) nagy sorozatszámú tömeggyártására vállal-
koztak. Minden feladatot – a gyalogság közvetlen támogatását, a védelem 

                                                      
9 Gunston, Bill: A második világháború repülőgépei. Kossuth, Budapest, 1995. 
124. o. továbbá Munson Kenneth: A II. világháború repülőgépei. Műszaki 
könyvkiadó, Budapest, 1994. 108 és 200. o. 
10 Hegedűs Ernő: A közvetlen támogató repülő eszközök fejlődése és szerepe a 
második világháborúban, különös tekintettel a légideszant csapatok harcára A 
ZMNE BJKMK Repülőműszaki Intézet „Új évszázad, új technológia: Gripenek a 
magyar légierőben” című konferenciáján elhangzott előadás szerkesztett anyaga 
CD-n, Szolnok, 2005 április 21. 
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áttörését és a mélységi műveleteket, sőt a partraszállások támogatását is – 
ezzel az egy típussal oldották meg. Habár – alig három és fél év gyártási 
ideje ellenére – ez a típus vált a második világháború legnagyobb darab-
számban gyártott harckocsijává11, az alkalmazott műszaki megoldások, 
az elért harcászat-technikai paraméterek és általában az eszköz harci lehe-
tőségei alapján (magas felépítés, korszerűtlen futómű, gyenge páncélzat) 
mindössze középszerűnek nevezhető minőségképességet képviselt. Az 
amerikaiak a háború folyamán nem fejlesztettek nehéz harckocsit, csak 
akkor, amikor az európai hadszíntéren sorozatos kudarcok érték őket. 

Az amerikai hadiipar szalagrendszerű tömeggyártása költség-
hatékony volt és magasan kvalifikált szakmunkást kevésbé igényelt. 

A köztes modellt megvalósító speciális esetnek nevezhető Nagy-
Britannia gazdaságát az Egyesült Államokénál kisebb erőforrások jel-
lemezték, de nagy hagyományokkal rendelkező, minőségi-manufaktu-
rális termelésre inkább alkalmas ipari háttérrel rendelkezett. A csekély 
élőerő-tartalékok kisméretű professzionális hadsereg kialakítására és ma-
gas gépesítési szint elérésére ösztönözték. Nagy-Britannia akkoriban az 
egyik legiparosodottabb és legurbanizáltabb ország volt, mezőgazdasági 
lakossága a háború folyamán csak 5% körül mozgott, tehát nem rendel-
kezett az ipari termelésbe bevonható tartalékokkal. A brit ipar nemcsak a 
bevonható munkaerő, hanem – a kis és közepes méretű vállalkozások túl-
súlya miatt – a szakmunkások területén is hiányt szenvedett. A megoldást 
állami beavatkozás nélkül keresték, úgy, hogy a magánkézben lévő ter-
melő-kapacitásokat egy hatékonyabb termelői láncba szervezték. „A gép-
iparban már hiány mutatkozott szakmunkásokból. Az angol hatóságok 
már ekkor megkezdték a megfelelő módszer kidolgozását, mégpedig azt, 
hogy az úgynevezett alvállalkozói rendszer keretében biztosították a ki-
sebb vállalatok részesedését a hadi megrendelésekből, így nem kellett a 
munkásokat kizárólag néhány nagyvállalatnál koncentrálni.”12 A britek 
a rendelkezésre álló szakképzett munkaerő jobb kihasználása érdekében 
rendszerbe szervezték a kis és a közepes méretű termelő kapacitásaikat, 
javítva ezzel a termelés hatásfokát. Mindez azonban nem volt egyszerű, 
hiszen a nagyvállalatok termelésébe bedolgozó kisebb vállalkozások ter-
mékeinek el kellett érniük egy magasabb fokú méretpontossági-szab-
ványossági szintet. Az államnak ezen a területen szabványosítási feladatai 

                                                      
11 Bombay – Gyarmati – Turcsányi: Harckocsik 1916-tól napjainkig, Zrínyi, Bu-
dapest, 1999. 137-139. o. 
12 Uo. 115. o. 
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adódtak, emellett korszerűbb technológiák bevezetésével is elősegítették 
a méretpontosság növekedését. 

A demokratikus berendezkedésből fakadóan, az emberveszteségek 
iránti fokozott érzékenysége miatt, ezekben az államokban a biztonságra, 
a védettség magas szinten tartására törekedtek. Alapvető követelmény 
volt az erőforrások, anyagi készletek, haditechnikai eszközök nagy 
mennyiségének felhalmozása és fenntartása a műveletek előtt és alatt. 
Ennek alapján haditechnikai eszközeik priorált jellemzője volt a tűzerő. 
Az amerikaiak emellett szalagszerű termeléssel igen jelentős mennyisé-
geket állítottak elő, közepes minőségszinten. A britek nagy ipari terme-
lési hagyományaikra és a kis- és közepes vállalkozások termelési lán-
cokba szervezésével kisebb mennyiségben, magasabb minőségszintű 
eszközöket voltak képesek előállítani. 

A rendkívül jelentős ipari kapacitásra támaszkodva a brit és amerikai 
haderőt magas szinten és teljes körben gépesítették, még olyan területe-
ken is, mint a gyaloghadosztályok, a tengerészgyalogság és a légi-
deszantcsapatok. A hadiipar manufakturális-specializált termeléssel 
kapcsolatos korlátozott képessége miatt azonban a speciális haditechni-
kai eszközök iránti igény (pl. szállító vitorlázó repülőgépek a légide-
szantok részére) kielégítését – főleg az amerikaiak – többségében nem 
vállalták. 

2. A német (hadi)ipar 
A fél-kontinentális (szárazföldi és tengeri úton egyaránt támadha-

tó) geostratégiai pozíció olyan államokra jellemző, mint Franciaország 
vagy Németország. Ezek a második világháború időszakára a gazdasági 
fejlettség magas szintjére jutottak. A két világháború között kialakult és 
erősödött az államgazdasági szerepe, többpólusú világ jött létre olyan 
centrum országokkal, mint USA, Japán, Németország, Nagy-Britannia, 
Franciaország. Az európai kontinentális államok haderejüket gyakran 
alkalmazták mozgás centrikus elvek szerint. A modern gépesített háború 
korszakában ezt a hadi kultúrát leginkább Németország képviselte, de 
Franciaországnak is voltak ilyen hadi kulturális elemei, a Szovjetunió-
ban pedig a tuhacsevszkiji mély hadművelet elve egyértelműen ebbe az 
irányba mutatott. 

A német gazdaság – főként brit példákat követve – az egyesítést kö-
vetően, a XIX. században, felzárkózva iparosodott. A késedelem oka az 
volt, hogy a felvevőpiacként illetve nyersanyagforrásként szolgáló gyar-
matokkal a gazdaság szinte alig rendelkezett. Az ország külpolitikáját a 
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századfordulót megelőzően bizonyos mértékű flottafejlesztés és Dél-
Afrikában a kevésbé sikeres gyarmatosítás jellemezte, amely török terü-
leten is kísérletet tett befolyása kiterjesztésére. A középkorban erre a tér-
ségre a manufakturális ipari kultúra elterjedése, emellett a magas fokú 
szakképzési és felsőoktatási színvonal volt jellemző. A német gazdaság-
fejlődés korai szakaszában még meghatározó szerepet játszott a tengeri 
kereskedelmi tevékenység, amely a XVI. századtól visszaesett. A Hanza 
városszövetség 1242 és 1589 között 70-100 észak-német várost tömörí-
tett és jelentős tengeri kereskedelmet folytatott. A rendelkezésre álló fel-
vevőpiacok hatására a német ipari termelés – a céhes keretek adta lehető-
ségek határain belül – magas szintet ért el. A Hanza szövetség hajózási 
tevékenységét előbb a holland és portugál, majd a spanyol és az angol 
konkurencia szorította vissza13. A német gazdaság fejlődése a XVII. – 
XIX. században az összességében fél-kontinentális európai gazdaság fej-
lődési folyamatának keretében valósult meg, szoros kapcsolatot fenntart-
va számos olyan gazdasággal, mint az erős tengeri geostratégiai jegyek-
kel bíró Hollandia, Franciaország, illetve áttételesen Portugália és 
Spanyolország. Németország tehát közvetve, így visszafogottabb mér-
tékben, de folyamatosan élvezhette a távolsági (tengeri) kereskedelem 
gazdaságra kedvező hatásait. Az első világháborút megelőzően Németor-
szág a kereskedelmi flotta dinamikus fejlesztésébe kezdett. „A XIX. szá-
zad végén a gyorsan fejlődő német ipar”14számos óriásgőzöst épített. 
Ahogyan arra brit és német kutatók is rámutattak, a német követő jellegű 
iparosodási folyamatnak nem kellett végigjárnia az elsőként iparosodott 
államok által megjárt utat, hanem kész modellek mentén, célzott kuta-
tás-fejlesztéssel és tervszerű reál-oktatással, az állam beavatkozó és tu-
datos gazdaság-élénkítő szerepe mellett, a kisebb kockázati tényezővel 
működő, bank alapú finanszírozási rendszerre támaszkodva 
fejlődhetett15.  

Egy olyan közepes méretű ipar alakult ki, amelyet magasan kvalifi-
kált mérnökök és szakmunkások valamint a magas gyártási minőség jel-
lemzett. 

                                                      
13 Marjai Imre: Nagy hajóskönyv. Móra Kiadó, Budapest, 1981. 165. o. 
14 Marjai Imre: Nagy hajóskönyv. Móra Kiadó, Budapest, 1981. 104-105. o. 
15 Hampden – Turner, Ch. Trompenaars, F. Seven Cultures of Capitalism. 
Piatkus, London, 1994. In: Borgulya Istvánné – Barakonyi Károly: Stratégiaalko-
tás III. Vállalati kultúra. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004. 47. o. 
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Németország politikai vezetése a második világháborúban társa-
dalmi stabilitásra törekedett és kerülte a politikával szorosan összefonó-
dott nagytőke érdekeinek megsértését. 1939-1941 között gyors lefolyású 
hadjáratok megvívására készült, ezért iparát nem készítette – és adottsá-
gainál fogva talán nem is készíthette – fel kellőképpen egy hosszan el-
húzódó háború hadianyag-igényének kielégítésére. A termelési ütemter-
veket nem állították át tömegtermelésre. Németország több mint két 
háborús éven keresztül ragaszkodott a visszafogott fegyvergyártáshoz, a 
hadianyaggyártást olyannyira nem növelték, hogy 1942 elején a fegyver-
rendszerek és lőszerek legyártott mennyisége még mindig közel meg-
egyezett az 1940-es szinttel. Belpolitikai okokból Hitler nem akarta, 
hogy a német társadalmat a haditermelés sanyarú helyzetbe hozza, ezért 
a polgári termelést alig csökkentették. A gazdaságot csupán az Egyesült 
Államok hadba lépése után állították át haditermelésre16. Az átállás ek-
kor is csak korlátozott mértékben történt meg. A békeidős termeléshez 
képest 1942-ig mindössze 3%-kal csökkentették a polgári lakosság szá-
mára gyártott fogyasztási cikkek mennyiségét17. Állami beavatkozásra 
csak kevés esetben került sor. (Ilyen volt a polgári légitársaságok állami 
támogatási rendszere, illetve egyes légitársaságok és vállalatok államosí-
tása, pl. VW, amelynek működését éppen a taylorizmus elgondolásai sze-
rint alakították ki). A magántőke tevékenységébe történő direkt beavatko-
zás helyett az állam indirekt eszközökkel javította a gazdaság háborús 
átállásának lehetőségét, megvonások helyett mindössze a gazdasági nö-
vekedésből finanszírozta a hadiipari termelést, illetve a háborús időkre 
felkészülve megkísérelte megteremteni az európai léptékű önellátás fel-
tételeit. A szomszédos államokkal kötött egyezményekkel biztosították a 
nyersanyagok kitermelését és felvásárlását. Állami beruházások kereté-
ben egyes európai államokban bányavállalatokat alapítottak. Megszervez-
ték a hazai, kis érc- és széntartalmú ásványkincsek kitermelését és feldol-
gozását. Jelentős összegeket költöttek a műbenzin és a műgumi-gyártás 
felfuttatására. Az autópálya építési program nemcsak gazdaságélénkítő 
állami beruházás volt, hanem elősegítette a haderő gyors átcsoportosí-
tását is. Az agresszív német külpolitika által kiharcolt terület-visszacsa-
tolások és annektálások minden esetben jelentős ipari kapacitás és ás-
ványianyag-tartalékok bekebelezését is jelentették. Gazdaságélénkítő in-
tézkedéseikre építve lassan, fokozatosan növelték a hadiipari kiadásokat 

                                                      
16 Szabó Péter – Számvéber Norbert: A keleti hadszíntér és Magyarország 1941-
1943. Puedlo kiadó, Budapest, 2001. I. 103. o. 
17 Albert Speer: Hitler bizalmasa voltam. Zrínyi Kiadó, Budapest, 1996. 203. o. 
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és a termelés ütemét. Közepes, illetve kis mennyiségű nyersanyag erő-
forrásai arra késztették, hogy kidolgozza a rövid lefutású villámháború 
gazdasági indíttatású stratégiáját. A tervezett háború üzemanyag és 
nyersanyag igényét stratégiai tartalékok felhalmozásával kívánták kielé-
gíteni, amely gyakorlatilag másfél évnyi haditevékenységet tett 
lehetővé18. Erre alapozva rövid, lehetőleg egyfrontos háborút tervezetek, 
melynek folyamán gyors és intenzív csapásokkal kívánták legyőzni el-
lenfeleiket és amelyet korán (néhány hónap alatt) és győztesen szándé-
koztak befejezni. Erre a célra kisméretű, professzionális haderőt hoztak 
létre, a háború kezdeti időszakához viszonyítva meglehetősen magas gé-
pesítési szinten. Ennek függvényében a haderő viszonylag kis mennyi-
ségű haditechnikai eszköz legyártását igényelte. „Tisztában voltak az-
zal, hogy mennyiségileg nem tudnak lépést tartani a szövetségesekkel, 
úgy gondolták, hogy fegyvereik jobb minőségével ellensúlyozhatják ezt 
a hátrányt.”19A korlátozott gyártási kapacitást részben manufakturális 
módszerekkel elért magas minőséggel (jó, illetve kiváló szinten), illetve 
nagyszámú specializált eszköz rendszeresítésével ellensúlyozták. A hadi-
ipar a tömegtermelés helyett a magas technológiai szintre épített, a sza-
lagrendszerű sorozatgyártásra tulajdonképpen nem álltak rá. A haditech-
nikai eszközöket nem a nyugati országokban és a Szovjetunió részéről is 
átvett Ford-rendszerű futószalagon gyártották, ahol minden egyes mun-
kásnak csak egy adott feladata volt, hanem egyik gyártóhelytől a másikig 
vitték, ahol egy adott folyamat zajlott. Ez a megoldás a tömeggyártáshoz 
képest hosszú átfutási időt eredményezett20 A német hadiiparban ugya-
nakkor tág teret kapott a magas minőséget eredményező gyártástechno-
lógia alkalmazása. A jól képzett szakmunkások nagy tömegéből kiindul-
va gyakran a manufakturális gyártástechnológiát és a kisebb széria-
számot is megengedték a magas szintű minőségi paraméterek megvalósí-
tása érdekében21.  

                                                      
18 A második világháború története 1939-1945. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 
1963. I. 38. o. 
19 Ránki György: A II. világháború gazdaságtörténete. Közgazdasági és jogi kia-
dó, Budapest, 1990. 165. o 
20 Matthew Hughes – Chriss Mann: A Párduc harckocsi. Hajja és fiai könyvkia-
dó, Debrecen, 2000. 92. o. és Roger Ford: A Tigris harckocsi. Hajja és fiai 
könyvkiadó, Debrecen, 2000. 42. o. 
21 Szabó Péter – Számvéber Norbert: A keleti hadszíntér és Magyarország 1941-
1943. Puedlo kiadó, Budapest, 2001. I. k. 108. o. 
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A haderő által részben koordinált innováció a katonai intézetekben, 
az egyetemeken és a gyártó cégeknél egyszerre valósult meg22. 

A hadiipart – a világosan megfogalmazott villámháborús hadászati-
gazdasági koncepció alapján – rövid idejű, korlátozott mennyiségű hábo-
rús termelésre szánták. A német hadiipar ennek a követelménynek eleget 
is tett. A világháború első éveiben a németeket érő időveszteségek azon-
ban nem csak a hadműveleti, de a hadászati szinten is e hadi kultúra el-
lehetetlenüléséhez vezettek, mivel a hadiipar csak rövid ideig volt képes 
a haderő igényeinek kielégítésére. Amikor (az angliai légi csata elveszté-
sével és az invázió elmaradásával) nem sikerült elkerülniük a kétfrontos 
háború kialakulását és a német haderő a villámháborús elvekben lefekte-
tett döntő hadjáratot (Barbarossa hadművelet) is elvesztette, az iparnak 
kényszerűen be kellett rendezkednie az elhúzódó háborúra és a totális 
hadiipari mozgósításra. Erre azonban sem az államosításnak és a köz-
ponti irányításnak ellenálló, magánkézben lévő német gazdaság, sem a 
magas minőségszinten termelő, sokszor manufakturális jellegű német ipar 
végül nem volt képes23. A villámháborús stratégia 1941 végi bukásával 
a német mozgás-centrikus hadi kultúra és a hadiipari kultúra is „fel-
számolta” saját létalapját. Az erőforrás-, nyersanyag- és munkaerő-
tartalékok felélésével a hadiipar legfontosabb képességét, a minőségi fö-
lényt veszítette el. Eközben – lévén szó középhatalomról – nem érte utol a 
nagyhatalmak termelési mutatóit. Albert Speer24 rámutatott arra, hogy az 
átállás a tömegtermelésre a forráshiányos gazdaságban a termékszerke-
zet megmerevedéséhez vezetett. Ilyen módon – habár egyes részterülete-
ken, kis mennyiségű speciális kísérleti termék esetén (gázturbinás repülő-
gépek, rakéták) kétségtelenül fejlesztési és gyártási sikereket értek el – az 
olyan, a hadi kultúrára jellemző alapvető fegyverrendszerek tömeg-
gyártása területén, mint a harckocsik, a fejlesztés megrekedt az 1941-42-
ben tervezett típusoknál (Pz. V. és Pz VI.) és nem volt képes az olyan 
technológiák bevezetésére, mint a diesel-motor vagy az öntvény páncél-
zat. A hadiipari termelés mozgósítása és kiváló eredményeket felmutató 
növelése már csak megkésve következhetett be. 

                                                      
22 A harmadik birodalom hadviselése. Hajja és fia könyvkiadó, Debrecen, 1996. 
93-94. o. 
23 Groehler, Olaf: A légiháborúk története, Zrínyi, Budapest, 1983. 62. és 93. o. 
továbbá Hogg, Ian V.: A második világháború német titkos fegyverei. Hajja és 
Fiai Könyvkiadó, Debrecen, 1999. 
24 Albert Speer: Erinnerungen, Propylean, 2003, München. 
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A villámháború szempontjából döntő hadművelet (Barbarossa) el-
vesztése, azon belül a kaukázusi olaj megszerzésének meghiúsulása 
egyúttal azt jelentette, hogy a német haderő felhalmozott import-tarta-
lékokra épülő üzemanyag készleteinek kifogyását nem tudták pótolni. 
Így már 1942-ben sem voltak képesek dinamikus támadó hadműveletek 
végrehajtására, a korszerű gépesített haderőben rejlő haditechnikai-
minőségi fölény teljes kihasználására. Vezető német tábornokok vélemé-
nye szerint az olajkészlet kifogyása „véget vetett az offenzív hadművele-
teknek”25. Nemcsak az üzemanyag-tartalékok fogytak ki a villámháború 
tervezett befejezésének időpontjára, hanem a nyersanyagtartalékok is, 
köztük főként a fontos ötvözők, amelyekből eleve csekély mennyiséget 
tudtak csak felhalmozni26. A hadiipar a villámháborús hadászat bukásával 
kénytelen volt tapasztalni saját magasan kvalifikált munkaerő-tarta-
lékának a felszámolását is. Már az 1939-es 2,8 millió fős haderő által 
okozott munkaerő-megvonás is leterhelte a gazdaságot. A keleti hadjárat-
ra hozzávetőleg megkétszerezték a német haderő létszámát. Az ezzel járó 
drasztikus munkaerő-megvonás – a gazdasági-társadalmi szerkezet döntő 
átalakításának elkerülése mellett – csak ideiglenes lehetett. A munkaerő-
hiányt a német hadiipar „mindössze 2,7 millió idegen munkással tudta 
ellensúlyozni”27, továbbá alvállalkozókkal, mint pl. a svájci BBC, vagy a 
Sulzer vállalatok. Mindez azonban nem jelentett megoldást, mivel a né-
met hadiipar alapvető feltétele, a nagy számban rendelkezésre álló maga-
san kvalifikált munkaerő veszett el. A hadiipar fokozatosan veszített a 
minőségi termelésre vonatkozó legfontosabb képességéből. Mindez rá-
mutat az állami vezetés, a hadi kultúra és a hadiipari kultúra szoros össze-
függésére a teljes igénykielégítési láncban. 

A német haderő, a kialakult mozgás-centrikus hadi kultúrából kö-
vetkezően, nagy súlyt fektetett a mozgékonyság magas szinten tartására. 
Ennek érdekében központi elemként kezelte a mozgékony gépesített erők 
– harckocsi csapatok, mozgékony rohamtüzérség és gépesített gyalogság 
– alkalmazását. A gépesített csapatok haditechnikai eszközeinek kialakí-
tásakor a mozgékonyságot és a tűzerőt a védettség elé helyezték. Az 
alapvető harceljárás a nagy mozgékonyságú gépesített erők koncentrált, 

                                                      
25 Ránki György: A II. világháború gazdaságtörténete. Közgazdasági és jogi kia-
dó, Budapest, 1990. 71-72. o. 
26 A második világháború története 1939-1945. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 
1963. I. 38. o. 
27 U. o. 
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önálló és nagy mélységű alkalmazásán alapult. Ennek érdekében – még a 
szükséges mobil tüzérségi támogató kapacitás (tűzerő) hiányában is – a 
harckocsik mozgékonyságát kihasználó, önálló tevékenységre alkalmas 
páncélos magasabbegységek szervezését helyezték előtérbe. Összesen 6 
páncélos hadsereget és számos önálló páncélos hadtestet állítottak fel28. A 
magas tűzerőt a haderő szintjén a gépesített erők és a támogató légierő 
koncentrált alkalmazásával biztosították. A manőverező jellegű, mély 
műveletekhez szükség volt a jó minőségképességű haditechnikai eszkö-
zökre. Ilyenek voltak a harckocsik kiváló optikai célzó berendezései, a 
bonyolult zuhanó-automatával felszerelt Ju-87 bombázó repülőgépek, a 
jó minőségű fényképezőgépekkel felszerelt felderítő repülőgépek, a ma-
gas színvonalú rádió berendezésekre épülő hírközlési rendszer és a spe-
ciális haditechnikai eszközök egész sorával ellátott légideszant csapatok 
is. Haditechnikai eszközeik jellemzőinek fontossági sorrendje a mozgás-
centrikus hadi kultúrának megfelelően a háború kezdeti időszakában: a 
mozgékonyság, a tűzerő és a kiemelkedő minőségképesség volt. 

Haditechnikai eszközeik általános gyártási minőségét az alapvető 
fegyvernemek haditechnikai eszközeinek innováció-, technológia- és 
megmunkálásigényén, illetve harci feladatellátásra való alkalmasságán 
keresztül lehet értékelni. Tüzérségi eszközeik esetében a magas szintű 
gyártási képességet leginkább a nagy teljesítményű, kis tömegű kónikus 
lövegcsővel szerelt páncéltörő lövegek, a lokátor vezérelt légvédelmi 
ágyúk és a nagy hatótávolságú vasúti ágyúk jellemezték. Alsó és felső 
szögtartományon egyaránt tüzelni képes könnyűfém főelemekkel épített 
hátrasiklás nélküli löveg-családot és más hadviselő államokénál jobb 
hatásfokú rakéta-sorozatvetőt egyaránt gyártottak. A nehéz harckocsi 
típusain a német haderő rendszeresítette a második világháború legna-
gyobb páncélátütő képességű harckocsi-ágyúit. A szilárd hajtóanyagú 
rakétatüzérség mellett – a szövetségesek technológiai színvonalát messze 
meghaladva – kifejlesztették és nagy darabszámban gyártották a szerke-
zetileg rendkívül összetett, magas minőségű gyártási folyamatot igénylő, 
folyékony hajtóanyaggal üzemelő hadműveleti rakéta fegyvereket is. 
Ugyanilyen kiemelkedően magas színvonal jellemezte a légierő hadi-
technikai eszközeit. Minden repülőgép-kategóriában külön a feladatra 
specializált repülőgép típusokat gyártottak. A könnyű és nehéz (rombo-
ló) vadászrepülőgépek mellett kifejlesztették és gyártották a páncélozott 
csatarepülőgépeket és magas szinten automatizált zuhanó bombázókat is. 

                                                      
28 Hans Halberstadt: Tüzérségi eszközök a középkortól napjainkig. Hajja és Fiai 
könyvkiadó, Debrecen, 2003. 116. o. 
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Elsőként gyártottak sorozatban gázturbinás vadász és bombázó repülőgé-
peket. Távvezérelt precíziós siklóbombák és robotrepülőgépek több típu-
sát is előállították. Sorozatban gyártottak folyékony rakétahajtóművel 
szerelt vadász- repülőgépet és több helikoptertípust is. Számos fedélzeti 
lokátorral ellátott éjszakai vadászrepülőgép-típust is a haderő rendelkezé-
sére bocsátottak. Fejlett optikai berendezésekkel felszerelt felderítő repü-
lőgéptípusok széles palettáját, illetve a szállító- és a deszantvitorlázó re-
pülőgépek, valamint különleges képességekkel rendelkező szállítórepülő-
gépek több típusát (Junkers Ju-52, Arado Ar-252, Junkers Ju-90/290 
szálítórepülőgépek, Dornier Do-24 és Bv-222 hidroplánok, Messesch-
mitt Me-321 teherszállító vitorlázó és Messerschmitt Me-323 nehéz szál-
lító-repülőgép) állították hadrendbe. A páncélos technika vonatkozásá-
ban minden harcjármű-kategóriában az adott feladatra specializált esz-
közt gyártottak. A harckocsikat egyedi kommunikációs rendszerrel (rá-
dió) láttak el. Optikai célzó berendezéseik minősége kiemelkedő volt. 
Külön lánctalpas páncélozott felderítő harcjármű, külön kerekes felderítő 
harcjármű, rádiókkal felszerelt parancsnoki harcjárművek, több típusú 
közepes és nehéz harckocsi került rendszeresítésre. A lövészcsapatok tá-
mogatására nem harckocsikat, hanem – a kedvezőbb harcászati- és költ-
ség-paraméterek érdekében – rohamlövegeket alkalmaztak. A gépesített 
hadviselés történetében elsőként rendszeresítették egységszintű katonai 
szervezeteknél a támogató fegyverek széles típusválasztékával ellátott, 
páncélozott lövészszállító harcjármű-családot.  

A német hadiipar tehát nagyon összetett, komplex, magas meg-
munkálás igényű haditechnikai eszközöket állított elő, feladatcent-
rikusan, jó harci minőségképességekkel. Az ipar a magasan kvalifikált 
szakembereknek, a helyenként manufakturális gyártási módszereknek és 
a kiemelkedően magas szintű innovációnak is köszönhetően alkalmas 
volt az eszközök rendkívül széles választékának a gyártására. Ezáltal ké-
pes volt kielégíteni a fegyvernemek haditechnikai eszközökkel szemben 
támasztott egyedi igényeit és olyan eszközökkel látták el őket, amelyek 
más hadviselő felek eszközeihez képest többségében jobb harci minőség-
képességgel rendelkeztek.  

3. A szovjet hadiipar 

Az olyan, a kontinens belső területein elhelyezkedő államok, ame-
lyek nem rendelkeztek hajózásra minden évszakban alkalmas kapcsola-
tokkal a világtengerrel, ezen belül az óceánokkal (kivéve a hidegvizű 
Jeges-tengert, mint a negyedik óceánt), nem voltak az óceánok közvet-
len megközelítésére alkalmas tengeri partszakaszaik, azaz összességé-
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ben a nyílt tengeri hajózás szempontjából nagy részben elszigeteltek vol-
tak –többségében gazdasági hátrányt szenvednek más államokkal szem-
ben. Ilyen geostratégiai pozícióban helyezkedett el Oroszország, illetve a 
Szovjetunió is. (Bár voltak tengeri határai, de többségük télen nem volt 
hajózható). 

Oroszország utolsóként iparosodott. Az orosz gazdaság iparosodá-
sának jelentős késését egyrészt a kontinenseket összekötő óceánokra 
(Csendes-óceán, Atlanti-óceán és az Indiai-óceán) történő szabad kijutás 
programjának bukása, másrészt társadalmi berendezkedettsége okozta. 
Az Orosz Birodalom XIX. századi kontinentális (Közép-Ázsia, Kauká-
zus) terjeszkedési törekvései korlátozottan eredményesek voltak ugyan, 
azonban a törökökkel szembeni balkáni expanzió, ami a tengerszorosok 
ellenőrzésén keresztül garantálta volna a kijutást a Földközi-tengerre, a 
britek intenzív ellenállásába ütközött és sikertelen maradt. Hasonlókép-
pen Észak-Amerikából is kiszorult az „Orosz-Amerikai Társaság”. 
Eredménytelen maradt, sőt, teljes bukáshoz vezetett az orosz szárazföldi 
haderő és a jelentős költségen felfejlesztett flotta Mandzsúria melegvizű 
kikötőinek megszerzésére irányuló háborúja, mivel a japán haderő meg-
semmisítő vereséget mért mindkét orosz haderőnemre. (Az 1904-1905 
közötti ütközetek: Port Arthur, Mukden, Csuzima) Az orosz haditengeré-
szet tevékenysége a Balti-flotta és a Fekete-tengeri flotta szervezésére 
szorítkozott. Ebben a két térségben jelentős szerephez jutottak az orosz 
(később a szovjet) erők, de soha nem tudtak kitörni ezekről a tengerek-
ről. A nyílt, kontinensek közötti kapcsolatot biztosító tengerekre (mellék-
tengerek és földközi tengerek) kijutás programjának bukása a belpolitikai 
helyzet destabilizálódását, a gyarmati ambíciók ellehetetlenülését, a fel-
vevőképes piacok beszűkülését eredményezte. Az Orosz Birodalom me-
zőgazdasági hatalomként konzerválódott (feudalista társadalmi 
berendezkedés29) és elszakadt a nagyhatalmak fejlődési folyamatától. 

A Szovjetunió létrejöttét követően az egypártrendszeren alapuló 
politikai hatalom intenzív modernizációba, erőszakos iparosításba és a 
mezőgazdaság kollektivizálásába kezdett. A gyors iparosítás eredmé-
nyeképpen – jelentős áldozatok árán – egy kiterjedt, de átmeneti, fejlesz-
tés alatt álló első generációs ipari kultúra jött létre. Az erőszakos iparo-
sítás ugyan a harmincas évekre – tehát igen rövid idő alatt – számottevő 
termelési adatokat mutatott fel a nehéziparban és a haditechnikai eszkö-

                                                      
29 Általában a gazdasági teljesítmény nem csak a geopolitikai helyzettől de a tár-
sadalmi berendezkedéstől is függő. 
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zök gyártásában, a termelést alacsonyan képzett, első generációs munka-
erővel végezték. Természetes volt tehát, hogy a termelés minősége terüle-
tén nem érték el a nyugati ipar színvonalát. Iparuk többségében alacso-
nyabb minőségképességű eszközöket gyártott. Ugyanakkor az ipar a há-
ború időszakában alkalmassá vált a tömegtermelésre és ezáltal a tömeg-
hadsereg mennyiségi igényeinek kielégítésére. 

A szovjet politikai vezetés hosszú háborúval számolt. Mivel az or-
szág jelentős erőforrásokkal és jelentős tartalékokkal rendelkezett, a tö-
meghadsereg felállítása és ennek függvényében a hadiipari tömegterme-
lés megszervezése mellett döntöttek. A társadalmi rend jellegéből 
fakadóan a szovjet hadigazdaság, amely gyorsan és totálisan felfuttatható 
volt, tervutasításos szabályozással működött. A központosított innovációt 
a haderő irányította, ezáltal a hadi(ipar) különösen alkalmas volt a haderő 
ígényeinek kielégítésére. „A gazdasági élet minden fontos mozzanata – 
a beruházások, a munkaerő és a nyersanyagellátás – központosított 
volt. A tervgazdaság lehetővé tett gyors sikereket is, amikor a prioritá-
sok rendkívül világosak és meghatározottak voltak, és amikor vala-
mennyi forrást maximálisan néhány termék előállítására fordították.”30  

A tömeggyártás eredményessége néhány alkalmasnak ítélt típus 
rendszeresítésén és kizárólagos, nagy darabszámú gyártásán alapult31. 
Külön súlyt fektettek az azonos típusú részegységek több haditechnikai 
eszközben történő felhasználására. Ezáltal az anyagellátás is egyszerűsö-
dött. 

Jelentős sikereket értek el a képzés területén, ami hatékonyan támo-
gatta a termelés felfuttatását. Az alacsonyan képzett munkaerő felkészíté-
sét hatékonyan támogatta a reáltudományokra koncentráló, egyszerű kép-
zési struktúra. „Az ipari munkára mozgósított munkások 65%-a a fal-
vakból jött.”32 A gyártási technológiákat alacsony képzettségű munkaerő 
színvonalához igazították. Ugyanakkor a nagy tömegű képzetlen munka-
erőt az üzemekben tömegesen iskolázták be tanfolyamokra, illetve rövid 

                                                      
30 Ránki György: A II. világháború gazdaságtörténete. Közgazdasági és jogi kia-
dó, Budapest, 1990. 98. és 167. o. 
31 Szabó Péter – Számvéber Norbert: A keleti hadszíntér és Magyarország 1941-
1943. Puedlo kiadó, Budapest, 2001. I. k. 108. o. 
32 Ránki György: A II. világháború gazdaságtörténete. Közgazdasági és jogi kia-
dó, Budapest, 1990. 103. o. 
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szakiskolai képzésre. Ezek színvonala meghaladta a betanított munkás 
szintet, de nem érte el a szakmunkásokét. Ezzel a módszerrel 1941-től 
1943-ig 11,5 millió szakképzett személyt adtak át a hadiiparnak. (Ugya-
nakkor a fejlett ipari háttérrel rendelkező Egyesült Államoknak csupán      
1 millió embert kellett háborús átképzésben részesítenie33). Ez a valóban 
tömeges képzési folyamat már össztársadalmi szinten is jelentős hatást 
fejtett ki, gyorsan emelte az átlagos képzettséget és létrehozott egy alap-
vető termelési-technológiai ipari kultúrát. A hatalom koncetráció (kom-
munista, egyszemélyi diktatúra) ugyanakkor biztosította a kutatás-fej-
lesztéshez szükséges valamennyi feltételt. 

Nem csak a szakképzett munkaerő mennyiségének növelése hozta 
meg a kívánt sikert, hanem a termelékenység dinamikus növelése is. 
„Nagyfokú standardizálással, a futószalag bevezetésével növelték a ter-
melékenységet. Így a Pe-2 (zuhanóbombázó) repülőgép előállításához 
1941-ben 25300 munkaórára volt szükség, 1943-ban pedig már csak 
13200 munkaórára. Míg 1941-ben 8000 munkaóra alatt gyártottak le 
egy T-34-esközepes harckocsit, addig 1943-ban ennek nem egészen a fe-
le, 3700 munkaóra elegendő volt.”34 Ennek eredményeképpen például a 
Pe-2 zuhanóbombázóból 12500 darabot gyártottak, ami több mint kétsze-
rese volt a Ju-87 5700 darabos legyártott mennyiségének.  

A szovjet hadiipar által előállított haditechnikai eszközök általános 
gyártási minőségét a tüzérség, a harckocsi-csapatok és a légierő hadi-
technikai eszközeinek összetettségén, technológia- és megmunkálásigé-
nyén, illetve harci lehetőségein keresztül értékelhetjük. 

A tömegtermelés igénye nem tette lehetővé a fél-manufakturális 
szintű ipari megoldások alkalmazását, így a kisebb darabszámban előállí-
tott speciális haditechnikai eszközök gyártására és rendszeresítésére nem 
nyílt lehetőség. (Például a MiG-3 magassági vadász gyártását az Il-2 csa-
tarepülőgép tömegtermelése érdekében leállították. A Pe-8 stratégiai 
bombázó tömeges gyártását a harcászati légierő erőforrásainak fenntartá-
sa érdekében feladták. A nehéz harckocsi programot – a közepes harc-
kocsik tömegtermelésének elősegítése érdekében – 1942 végén leállítot-
ták. A páncéltörő ágyúk fejlesztését 1942-től a 76,2 mm-es ZISZ-3 
kombinált feladatkörű löveg irányába folytatták, amely egyúttal az önjáró 
lövegek tömegtermelésének is alapját képezte.) Az első generációs ipari 

                                                      
33 Uo. 106 és 134. o. 
34 Uo. 107. o.  
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termelésre a mérsékelt gyártási minőség volt jellemző. Olyan specializált 
eszközök gyártására, mint az optikai rendszerek (célzó-berendezések és 
fényképezőgépek), magas színvonalú rádió-berendezések, repülőgép zu-
hanó-automaták, kónikus lövegek, stb. valójában nem vállalkozhattak. 
Ezeket, a berendezéseket kis számban is csak nagy nehézségek árán állí-
tották elő, tömegtermelésük – a szovjet haderő mennyiségi igényeihez 
igazodva – pedig szinte lehetetlen volt. Így a légideszantok haditechni-
kai eszközökkel történő felszerelését csak a szárazföldi haderőnél is 
rendszeresített eszközökre építhették. (1943 után a szovjet hadiipar már 
megkezdhette esetenként specializált igények részleges kielégítését is, pl. 
nehéz harckocsik korszerű, magasabb minőségszintű változatának megje-
lenése ISZ 3 típus). 

A szovjet haderő vezetése – Tuhacsevszkij mély hadművelet elmé-
lete szerint az első ütem folyamán nagy mennyiségben alkalmazott gya-
logság műveleteinek támogatása érdekében harckocsikat és tűzérségi 
eszközöket – nagy súlyt fektetve a tűzerő magas szinten tartására. A tü-
zérségi eszközök területén – amely a harmincas években jellemzően első 
világháborús gyártási színvonalat igényelt – a szovjet hadiipar a háború 
folyamán mennyiségi értelemben jelentős teljesítményt nyújtott, létre-
hozva a legerősebb, legnagyobb számú eszközzel funkcionáló 
tüzérséget35. (Ennek az adatnak az értékelésekor természetesen figyelem-
be kell venni, hogy a nagy eszközszámot kis értékű tüzérségi eszközök –
ak-navetők, 45 mm-es páncéltörő ágyúk, 76 mm-es tarackok – nagyszá-
mú alkalmazásával érték el). Az ellenség védelmének teljes szélességű le-
fogását a rendkívül strukturált tábori tüzérség tömeges alkalmazásával, 
azok megsemmisítő tűzcsapásaival biztosították. A szovjet lövészhadosz-
tályokat – más országok haderőitől eltérően – dandár szintű tüzérségi tá-
mogató elemmel szervezték, így a tüzérségi támogatás teljesítménye vo-
natkozásában közel 40%-os fölényben voltak a hasonló német 
szervezetekkel szemben36. Önálló áttörő tüzérdandárokat és – egyedülálló 
módon – önálló tüzérhadosztályokat is szerveztek, amelyeket könnyű, 
közepes és nehéz löveganyaggal, illetve nehéz aknavetőkkel és rakéta-
sorozatvetőkkel láttak el. Az aknavetők műszaki fejlesztésére és rendsze-
resítésére kiemelt figyelmet fordítottak és jelentős számban alkalmaztak 

                                                      

35 Szanati József: Tábori tüzérség az első és a második világháborúban Zrínyi, 
Budapest. 1984. 220. o. 
36 Szanati József: Tábori tüzérség az első és a második világháborúban Zrínyi, 
Budapest. 1984. 88 és 137. o. 
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nagy teljesítményű nehéz típusokat. (A 82 mm-es aknavetők mellett már 
a háborút megelőző években rendszeresítették a 120 mm-es aknavetőt, 
majd 1943-ban megkezdték egy más országok által nem rendszeresített 
kategória, a 160 mm-es nehéz aknavető gyártását). Rendszeresítették és 
széles körben alkalmazták a lánctalpas alvázra szerelt nagy teljesítményű, 
203 mm-es vontatott tarackokat, amelyek így terepen sem veszítették el 
mozgékonyságukat. Az önjáró tüzérségnél – a mozgékonyságot előtérbe 
helyező német rohamtüzérség koncepciójával ellentétben – a magas tűz-
erővel rendelkező 120 mm feletti (122, 152 mm) önjáró lövegek tömeges 
alkalmazását preferálták. Míg a német önjáró tüzérség mindössze 1100 
eszközt gyártott a 120 mm feletti kategóriában – (720 db Hummel; 300 
db Brummbar; 90 db Grille) - addig a szovjetek ennek hatszorosát, 6100 
ilyen eszközt gyártottak (Szu 122 és ISzu 122 önjáró lövegek, T-34 hor-
dozó járművön valamint Szu-152 és ISzu-152 önjáró lövegek KV-1sz ne-
héz harckocsi bázison). A közepes önjáró tüzérség területén ugyanakkor a 
németek javára mutatkozott 30%-os előny37. Széles körben fejlesztették a 
reaktív tüzérséget. Míg a német haderő kötelékében 170 sorozatvető osz-
tály volt, addig a szovjetek ennek háromszorosát, 504 ilyen alegységet 
szerveztek38. Az önjáró tüzérség és a rakéta-sorozatvető magas darab-
számú gyártásának köszönhetően – más hadseregekkel ellentétben - ki-
emelkedően magas szintű volt a mozgékony, mélységi tevékenységre al-
kalmas magasabb egységek tűztámogatásának szervezése. A tűzerő 
elsődleges szerepe nemcsak a tüzérség haditechnikai-szervezeti jellemző-
iben mutatkozott meg, hanem a gyalogság egyéb támogatási formáiban 
is. A gyalogság támadását 1943-tól már nagyszámú harckocsival és csata-
repülőgéppel valósították meg, jelentős tűzerőt biztosítva ezzel számukra.  

A stratégiai légierő fejlesztése helyett a harcászati légi támogatást 
részesítették előnyben. A légierőt teljes egészében a szárazföldi művele-
tek – különösen a mélységben tevékenykedő erők – támogatására alkal-
mazták. (Mindössze 98 db Petljakov Pe-8 stratégiai bombázót építettek. 
Ezzel szemben – csak a szárazföldi haderő közvetlen légi támogatására 
alkalmazott típusokat tekintve - 42000 Iljusin Il-2/10 páncélozott csatare-
pülőgépet és 13000 db Petljakov Pe-2 illetve Tupoljev Tu-2 zuhanóbom-

                                                      
37 Hans Halberstadt: Tüzérségi eszközök a középkortól napjainkig. Hajja és Fiai 
könyvkiadó, Debrecen, 2003. 116. o. 
38 Szanati József: Tábori tüzérség az első és a második világháborúban Zrínyi, 
Budapest. 1984. 120. o. 
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bázót adtak át a csapatoknak. A szovjet légierőre így igaz a „tisztán takti-
kai légierő” jelző 39). 

A szovjet harckocsicsapatok haditechnikai eszközeit az egész hábo-
rú időtartama alatt általában kiváló konstrukciós megoldások, ezáltal a 
középszerű gyártási minőség ellenére jó harcászati paraméterek és ösz-
szességében jó minőségképesség jellemezte. Egyes konstrukciós megol-
dások tekintetében – mint a döntött páncélzatok és egybeöntött fél-
gömbölyű tornyok, a kis fogyasztású diesel-motorok, illetve az egyszerű 
és megbízható, ugyanakkor nagy sebességre alkalmas futómű szerkezetek 
- túlhaladták a nyugati hadiipar produktumait40. Ugyanakkor – a hadiipari 
kapacitás korlátos volta miatt – a harckocsigyártást 1939-1942 között a 
könnyű harckocsik (BT-5, T-26, T-37/38, T-40/60), míg 1942-1944 kö-
zött a közepes harckocsik (T-34/76 és 85) gyártása jellemezte. Nehéz 
harckocsik gyártását a szovjet hadiipar lényegében a világháború teljes 
időszaka alatt képes volt felvállalni. A szovjet harckocsigyártás kiváló 
konstrukciós megoldásait felvonultató T-34 közepes harckocsi egyes vé-
lemények szerint – „harcászati-technikai paraméterei alapján, figye-
lembe véve a tömeggyártásra való alkalmasságát, valamint megbízható-
ságát és egyszerűségét, a II. világháború legsikerültebb harckocsija 
volt”41. A T-34-es közvetlen elődjének tekinthető BT harckocsi család – 
amelyet 1931-től gyártottak sorozatban – méltán nevezhető az első, a 
mozgékonyság, a védettség és a tűzerő megfelelő kombinációját megva-
lósító harckocsi-típusnak, amelynek a T-34-es egyenes folytatása volt. A 
szovjet hadiipar harckocsigyártását a 75 mm feletti páncélzattal rendelke-
ző nehéz harckocsi (KV-1) elsőkénti gyártása, továbbá a második világ-
háború legnagyobb harckocsi löveggel felszerelt, legnagyobb páncélvas-
tagsággal rendelkező nehéz harckocsijának (Isz-3) kifejlesztése jelle-
mezte. Ennél a nehéz harckocsi típusnál „sikerült megtalálni a kedvező 

                                                      
39 Hegedűs Ernő: A közvetlen támogató repülő eszközök fejlődése és szerepe a 
második világháborúban, különös tekintettel a légideszant csapatok harcára A 
ZMNE BJKMK Repülőműszaki Intézet „Új évszázad, új technológia: Gripenek a 
magyar légierőben” című konferenciáján elhangzott előadás szerkesztett anyaga 
CD-n, Szolnok, 2005 április 21. 
40 Bombay – Gyarmati – Turcsányi: Harckocsik 1916-tól napjainkig, Zrínyi, Bu-
dapest, 1999. 5-6. o. 148. és 153. ill. 143. és 146. o.  
41 Bombay – Gyarmati – Turcsányi: Harckocsik 1916-tól napjainkig, Zrínyi, Bu-
dapest, 1999. 5-6. o. 150. o. 
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arányt”42 a harci tulajdonságok között, éppen úgy, mint a Pz.V német 
nehéz harckocsi esetében. A műszaki szempontból fejlettebbnek tekinthe-
tő német nehéz harckocsikkal szemben (Pz.V., és Pz VI.) a szovjet harc-
kocsik néhány korszerű konstrukciós és gyártási megoldásnak valamint 
nagyobb mennyiségüknek köszönhetően harcászati-hadműveleti feladata-
ikat eredményesen teljesíthették.  

A szovjet tömeges hadi kultúra prioritása tehát: a tűzerő, a meny-
nyiség és a mozgékonyság volt. 

4. A magyar (hadi)ipar 

A magyar ipar a XIX. század végére már magas szintű és kiterjedt 
képzési struktúrával, képzett mérnök- és szakmunkásgárdával rendelke-
zett. Fejlődését leginkább a német és svájci területről beérkező szakem-
berek és ismeretanyag határozta meg. A magasan kvalifikált szakmun-
kás réteg többségében maga is német származású volt, akárcsak a 
mérnökök első generációjának egy jelentős része. A magyar hadiipari 
kultúra ennek következtében a némethez állt a leginkább közel. Ugya-
nakkor, mint alapvetően agrár ország, gazdaságszerkezetére az ala-
csony ipari arány volt jellemző. A haderőszervezet alacsony fokú gépesí-
tettsége és az élőerőn alapuló hagyományos fegyvernemek (gyalogság és 
lovasság) magas részaránya a tömeges hadi kultúrával rokon vonásokat 
mutatott. Így összességében a magyar hadiiparnak a mozgás centrikus 
és a tömeges hadi kultúra jellegzetességeit egyaránt magán viselő had-
erő hadfelszerelését kellett biztosítania. 

A némethez hasonlóan a magyar hadiipar is nyersanyaghiánnyal 
küszködött, amit minőségi termékek előállításával igyekezett kiegyenlíte-
ni. A Botond terepjáró gépkocsi, a Csaba páncélozott felderítő harcjár-
mű, a Toldi könnyű harckocsi, a Nimród önjáró légvédelmi gépágyú, a 
Bofors vontatott légvédelmi gépágyú, a Zrínyi rohamlöveg, a Héja és a 
Messerschmitt Me-109 vadászrepülőgépek, illetve a Király géppisztoly, a 
Gamma-Juhász légvédelmi lőelemképző berendezés, a Borbála és a Sas 
rádiólokátorok egytől-egyik a kor színvonalán álló haditechnikai eszkö-
zök voltak. A kategóriájukhoz mérten magas szintű harcászati-műszaki 
paramétereikkel a magyar ipari-hadiipari kutatás-fejlesztés eredményeit 
képviselték. Az összetett, nagy bonyolultságú, magas megmunkálás igé-

                                                      

42 Uo. 154. o. 
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nyű eszközöknek a gyártásához jó gyártási minőségre is szükség volt. A 
jó minőségképességű haditechnikai eszközöket a hadiipar – méretének 
megfelelően – kis mennyiségben állította elő.  

A haderő fő részét képező hagyományos gyalogság felszerelése ér-
dekében azonban nagy tömegben előállított haditechnikai eszközökre is 
szükség volt. A magyar hadiipar, amely nem állt át a tömegtermelésre, 
nagy mennyiséget csak közepes minőségben tudott gyártani. Ebbe a ka-
tegóriába sorolhatók a nagy mennyiségben gyártott géppuskák, golyószó-
rók és hadi puskák, illetve általában a tüzérségi löveganyag, amelyek 
sokszor csak kis mértékben haladták meg az első világháborús műszaki-
technikai szintet. Nem sikerült megoldania a teherautók tömeggyártását 
sem.  

Esetenként a magyar hadiipar kitűnően alkalmazta a magas minő-
ségszint előállítására képes gyártási- és innovációs kapacitásait. Ilyen 
jellegű fejlesztésre volt példa a német licencként átvett, de a magyar mér-
nökök által továbbfejlesztett Me-210 többfeladatú harci repülőgép. En-
nek a repülőgépnek egyszerre kellett ellátnia a nehéz-vadász, a nagy pon-
tosságú zuhanóbombázó és a nagy tűzerejű gépágyúval rendelkező pán-
célozott csatarepülőgép feladatait. A rendkívül összetett feladatrendszerű 
eszköz – egy hosszas és speciális mérnöki teljesítményt igénylő fejleszté-
si folyamat eredményeképpen – végül mindhárom területen képes volt ki-
elégítő teljesítményt nyújtani43. Ugyanez a konstrukciós filozófia jelle-
mezte a magyar légideszantcsapatok számára gyártott deszant-vitorlázó 
repülőgépet, amelynek egyaránt el kellett látnia a kisméretű rohamde-
szant-vitorlázó és a közepes méretű szállító-vitorlázó feladatait. A Rubik 
tervezőiroda által képviselt magas konstrukciós színvonal ennél az esz-
köznél is lehetővé tette, hogy mindkét területen középszerű paraméterek 
álljanak az alkalmazó rendelkezésére. A gépjárműtechnikai eszközök 
esetében is jó eredményeket tudhatott magáénak iparunk, amelynek jel-
lemző típusait az előbbiekben felsoroltam. Meg kívánom említeni még a 
Tass nehéz harckocsi tervezésének kiváló – sajnálatos módón alig ismert 
– eredményeit, amelynek részletes bemutatását a Haditechnika c. szak-
lapban ismertettük. Ez a harckocsi a bombázások miatt már nem készül-
hetett el. 

                                                      
43 Hegedűs Ernő: A közvetlen támogató repülő eszközök fejlődése és szerepe a 
második világháborúban, különös tekintettel a légideszant csapatok harcára A 
ZMNE BJKMK Repülőműszaki Intézet „Új évszázad, új technológia: Gripenek a 
magyar légierőben” című konferenciáján elhangzott előadás szerkesztett anyagá-
ra, CD-n, Szolnok, 2005 április 21. 
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A magyar hadiipar típusválaszték szűkítésre vonatkozó törekvése 
bizonyos fokú rokonságot mutatott a szovjet hadiipari kultúrával. Ez a 
tömeges jegyeket mutató magyar hadikultúrából is következik, másrész 
szűkös ipari lehetőségeinknek is velejárója volt. 

Összegzés 

A második világháborúban az európai hadszíntéren meghatározó 
szerepet játszó nemzeti hadiiparok részletesebb bemutatása egyrészt bi-
zonyítékát adta a hadikultúrák és a hadiiparok lényegi összefüggései-
nek, másrészt vázolta a nemzeti iparok történeti kialakulásának iparfej-
lődés és ipari jellemzők szempontjából lényeges okait és kialakulásuk fő 
állomásait. A hadiiparokkal foglalkozó cikksorozat első részében az ipari 
fejlődés három formáját (útját) különböztettem meg, amelyekbe viszony-
lag egyértelműen besorolhatók voltak az amerikai, a német és a szovjet 
(orosz) hadiiparok. Összetett ipari kultúrát képviselt a brit hadiipar és 
köztest a magyar. 

A haditechnikai eszközökben megtestesülő minőségképesség egé-
szében tekintve egyértelműen összhangot mutatott a gyártó hadiipar ter-
melési minőségképességével és alapvető jellemzőivel. A nemzeti iparok 
vizsgálatai megfelelően pontos magyarázatát adták annak, hogy milyenek 
voltak a tömegszerű termelésre átállás lehetőségei, a szakképzett mun-
kaerő rendelkezésre állásának hatása az ipar minőségképességének alaku-
lására és ezáltal a gyártott haditechnikai eszközök megfelelőségére illetve 
minőségképességére. 

A magyar hadiipar vizsgálata során azt kívántam igazolni, hogy a 
kiemelkedő K+F eredmények és a jó minőségképességű hadiipari ter-
mékek ugyanúgy jellemezték az ipari teljesítőképességünket, mint a há-
ború folyamán megnövekvő tömegtermelési igények kielégítésének egy-
értelmű korlátai. A magyar hadiipar színvonalas K+F kultúrája, jó 
ipari termelési minőségképessége és alacsony kapacitás-lehetősége – te-
kintettel a háború előrehaladtával egyre nagyobb német megrendelé-
sekre – nem tudta kielégíteni a haderő aránytalanul megemelkedett  
tömeggyártási igényeit. 
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